.
Tegenwoordig hoeven we niet meer
ontevreden te zijn over ons uiterlijk!
U kunt net zoals vele anderen kiezen voor
plastische chirurgie om uw uiterlijk te
verbeteren. De effecten kunnen opmerkelijk zijn
en soms zelfs een leven veranderen.

Als u overweegt een cosmetische ingreep te
ondergaan dan neemt u een beslissing die van
grote invloed is op uw lichaam en geest. Hier bij
Fascinate your Life begrijpen we hoe belangrijk
het is dat u deze beslissing weloverwogen
maakt. En wat er voor nodig is om deze
beslissing om te zetten in de realiteit.

Plastische chirurgie is de laatste jaren net zo
ingeburgerd als gewone medische ingrepen.
Maar deze ingrepen hebben uiteraard een
kostenplaatje en vergen enig herstel. De
nadelen van deze twee factoren kunnen een
flink stuk verzacht worden door de plastische
chirurgie te laten uitvoeren in Turkije.

Een operatie kan een behoorlijke invloed
hebben en veel mensen zijn dan ook nerveus,
zeker als het de eerste keer is. Er zullen vragen
zijn, angsten en onzekerheden. Ons ervaren
team kan u in al deze aspecten bijstaan. Vanaf
het allereerste intake gesprek tot de allerlaatste
controle staan wij voor u klaar.

Plastische chirurgie in Turkije wordt net als in
ons land uitgevoerd door gespecialiseerd
personeel met de hoogste kwaliteitsnormen,
maar de kostprijs is vaak een stuk lager.
Daarnaast kunt u het herstel dat nodig is,
koppelen aan een rustige vakantie

Fascinate your Life biedt onder meer de
volgende ingrepen aan:
Face lift
Wenkbrauwlift/voorhoofdlift
Ooglid correctie
Neus correctie
Kin en lip implantaten
Borstvergroting
Borstverkleining
Borstlift
Buikwandcorrectie
Arm Lift
Liposculpture

Maar hoe weet u wat het beste voor u is en dan
ook nog in een ander land?
Fascinate your Life is de specialist op dit gebied
en biedt volledig verzorgde reizen aan voor
cosmetische chirurgie en beauty. Wij zorgen
voor u vanaf de 1e intake tot aan de after care
als u weer thuis bent. En dat alles gewoon in het
Nederlands.

Wat kunt u verwachten van ons all inclusive
totaalpakket:
Nederlands sprekende begeleiding
Gedetailleerde informatie over de
procedures en ingreep
Een op maat gemaakte reis (excl.
vluchten, wij assisteren bij boeking)
6 nachten accommodatie in een luxe
all inclusive hotel in Antalya
Ontvangst op het vliegveld
Vervoer van vliegveld naar hotel vv en
van hotel naar kliniek vv.
Operatie in luxe privé-kliniek in Antalya
Verblijf van 1 of 2 nachten in een luxe
kamer in de kliniek
Alle consults met de chirurg inclusief
pre-operatieve tests, check up en
operatie
Eventuele benodigde medicatie voor
de ingreep.
Betaalbare prijzen
Geen wachtlijsten
Een heerlijke herstelvakantie in Turkije
Up to date technologie
Zeer ervaren engels sprekende
chirurgen

Niet chirurgische ingrepen:
Botox
Restylane fillers
Fat injections
Tandheelkundige behandelingen
Haartransplantatie volgens FUE methode

www.fascinateyourlife.nl

