


Mooi zijn, mooi blijven
Een frisse stralende huid. Vriendelijke zachte lijnen. Waar ouderdom 
vat krijgt op uw natuurlijke schoonheid of een speling van de natuur 
zorgt voor oneffenheden, biedt Aureus Kliniek u huidverbeterende 
en cosmetische behandelingen. Behandelingen van Aureus Kliniek 
benadrukken en versterken uw natuurlijke schoonheid. U ziet eruit 
zoals u zich voelt.

Esthetisch arts Pascale Schoofs herstelt het natuurlijk evenwicht  
van uw huid en optimaliseert uw gezichtscontouren zonder 
chirurgische ingrepen. Met persoonlijke aandacht én met oog  
voor uw schoonheid behandelt zij u op zeer vakkundige en 
persoonlijke wijze. 



Behandelingen
Een stralende huid
Een gezonde, frisse en stralende huid zonder 
oneffenheden is geen onvervulbare wens. U hoeft 
ontsierende huidaandoeningen in uw gezicht, hals, 
decolleté of op uw handen niet langer te 
accepteren. Aureus Kliniek biedt oplossingen voor 
huidaandoeningen zoals:

  Acne;
  Rosacea;
  Couperose;
  Pigmentvlekken;
  Grove huidstructuur;
  Grauwe droge huid.

Een huid zonder rimpels
Aureus Kliniek behandelt rimpels en plooien.  
Het resultaat? Een gladde huid en een natuurlijk 
aanzien.

Dynamisch rimpels verdwijnen wanneer uw 
gezicht ontspant. Deze rimpels, zoals lach- en 
fronsrimpels en kraaienpootjes behandelen wij 
met botuline toxine. Het resultaat is 3 tot 6 
maanden zichtbaar. 

Permanente rimpels zijn vaak diepe(re) rimpels 
die uw blik blijvend bepalen. Deze rimpels 
behandelen wij met de lichaamseigen stof 
hyaluronzuur. Het resultaat van deze 
behandeling is tot 18 maanden zichtbaar.

Onze cosmetische behandelingen zijn erop gericht 
de huidaandoening drastisch te verminderen en 
waar mogelijk helemaal weg te nemen.

Een uitgedroogde huid en fijne lijntjes bestrijdt 
Aureus Kliniek ook met cosmetische behandelingen. 
Deze behandelingen verjongen uw huid en 
herstellen de vochtbalans. Na een behandeling is 
uw huid zichtbaar gladder, fris, stevig en egaal van 
tint. U ziet er weer uit zoals u zich voelt. 

Aureus Kliniek behandelt ook rimpels en plooien 
in uw hals en decolleté. Een professionele 
behandeling van rimpels zorgt voor een 
natuurlijke en jeugdige uitstraling.

Gun uzelf het plezier van een jeugdige, frisse en 
gezonde uitstraling. Kies voor behandelingen van 
Aureus Kliniek. Mooi zijn, mooi blijven.

Voel je goed



Een frisse oogopslag en open blik
Bezorgen donkere kringen onder uw ogen u regelmatig vervelende 
opmerkingen? Ziet u er door uw wallen altijd vermoeid uit? Aureus 
Kliniek biedt u een oplossing. Met fillers, zoals hyaluronzuurgel, 
egaliseren wij de huid onder uw ogen langdurig. De diepte van de wal 
wordt hierdoor zichtbaar verminderd. Uw donkere en vermoeide 
oogopslag verdwijnt. Uw blik is weer jeugdig, fris en levendig. 

Een volle haardos
Mannen én vrouwen kunnen te maken krijgen met haaruitval. Het haar 
wordt dunner op de kruin en/of de haargrens trekt terug. Aureus 
Kliniek behandelt mannen en vrouwen om (verder) haarverlies te 
voorkomen. Nieuwe haartjes groeien weer aan. U krijgt weer een 
vollere en gezonde haardos.

Een krachtige en jeugdige uitstraling
Aureus Kliniek optimaliseert de contouren van uw gezicht. Onze cosmetische 
behandelingen geven u een mooi profiel met een krachtige uitstraling en  
jeugdige lijnen. 
U kunt denken aan het:

  aanzetten van de kaaklijn voor een krachtige uitstraling; 
  wegnemen van volumeverlies rondom de jukbeenderen; 
  uitvoeren van neuscorrecties;
  in verhouding brengen van een ‘te korte’ kin;
  verminderen van de onderkin;
  aanzetten van de lippen.

Aureus Kliniek adviseert u graag over de mogelijkheden.



Minder transpireren
Een bezweet voorhoofd, constant klamme handen 
of vochtige plekken onder uw armen? Het is 
hinderlijk en maakt u wellicht onzeker. Aureus 
Kliniek behandelt overmatig zweten met botuline 
toxine. Deze stof remt de werking van zweetkliertjes 
tot wel 6 maanden. U krijgt het frisse gevoel weer 
terug. U voelt zich weer vrij en zeker om u te kleden 
en te bewegen zoals u graag wilt.

Langdurig ontharen
Hinderlijke haartjes op uw bovenlip, kin of 
bakkebaarden lasert Aureus Kliniek gericht weg. U 
bent langdurig verlost van ongewenste haargroei. 
Aureus Kliniek onthaart ook uw benen, oksels en 
bikinilijn. 
Overbeharing bij mannen, op bijvoorbeeld rug en 
borst, kan met laserbehandelingen eenvoudig  
worden verminderd of volledig worden verwijderd. 
Aureus Kliniek verwijdert ook ingegroeide baard-
haartjes. Deze kunnen voor vervelende en ont-
sierende ontstekingen zorgen. Met laserbehande-
lingen van Aureus Kliniek is uw gezicht fris en vrij  
van ontstekingen.

Oplossing voor migraine
Migraine is het gevolg van spanning in de spieren 
van uw hoofd. Aureus Kliniek behandelt dit span-
ningsveld met botuline toxine. Deze stof ontspant 
de spieren langdurig waardoor de pijn wordt  
opgeheven. Ook uw blik is weer ontspannen.

Aandacht voor u
Iedere behandeling begint bij Aureus Kliniek met een uitgebreide persoonlijke inventarisatie van uw 
wensen. Op basis van dit gesprek adviseert Pascale Schoofs u over de mogelijke behandelingen om 
uw wensen in vervulling te laten gaan. Aan de hand van 3D-foto’s geeft zij u een goed beeld van het 
te behalen resultaat. U ontvangt vrijblijvend een persoonlijk behandelplan dat volledig is afgestemd 
op uw wensen en uw huidtype. Uiteraard krijgt u ook informatie over de producten die wij gebruiken. 
Kiest u voor een behandeling in onze kliniek dan kunt u rekenen op onze persoonlijke (na)zorg  
en begeleiding.

Oplossing voor tandenknarsen
Tandenknarsen en pijn in de kaken worden veroor-
zaakt door constante spanning in de kaakspieren. 
Door deze spieren te ontspannen met botuline  
toxine ontspant uw kaak. Met deze behandeling 
horen tandenknarsen en pijn in de kaken tot het 
verleden. De ontspanning van uw kaken zorgt  
bovendien voor zachtere lijnen.

Aureus Kliniek maakt verborgen 
schoonheid zichtbaar.
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van onze 
behandelingen op www.aureuskliniek.nl. 



Pascale Schoofs
is gedreven door perfectie
Natuurlijke schoonheid is als kunst

‘Ieder mens is van nature mooi. Ik ben ervan overtuigd dat 
iedereen zijn of haar natuurlijke schoonheid en jeugdigheid 
met de juiste behandeling kan benadrukken en kan vasthouden. 
In de Aureus Kliniek laat ik met huidverbetering en injectables 
de natuurlijke schoonheid van mannen en vrouwen beter 
naar voren komen. Dat vergroot het zelfvertrouwen; het  
laat mensen opbloeien. Ik streef naar de perfectie van  
natuurlijke schoonheid.’ 

Pascale Schoofs is esthetisch arts; zij is gespecialiseerd in het adviseren over en 
het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Haar meesterschap en kwaliteit 
worden gewaarborgd door haar diepgaande vakkennis, ervaring en aandacht  
voor haar klanten.

Pascale Schoofs heeft haar opleidingen gevolgd bij: 
  Nederlands Instituut van Medisch Esthetische Behandelingen;
  Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde;
  Amerikaanse Academie van Esthetische Geneeskunde;
  Faculty of Medicine (Nice);
  Institute of Head and Neck.

In Nederland is Pascale Schoofs de enige arts die is gecertificeerd door het 
bestuur van de internationaal zeer hoog aangeschreven Amerikaanse Academie 
van Esthetische Geneeskunde. Haar ervaring, vaardigheden en diepgaande 
vakkennis staan garant voor een zorgvuldige en respectvolle uitvoering van de 
behandelingen. U kunt vertrouwen op haar eerlijke advies en haar realistische  
kijk op resultaten.

Disclaimer
Kijk uit. Jezelf mooi maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een 
goede arts. Aureus Kliniek is gespecialiseerd in huidverbetering en cosmetische 
behandelingen. Aureus Kliniek onderscheidt zich met de certificering van de Amerikaanse 
Academie van Esthetische Geneeskunde. Wij hebben bijzondere aandacht voor veilige 
behandeltechnieken om mooie en natuurlijke resultaten te behalen. Gun uzelf de 
schoonheid die u verdient; kies voor de kwaliteit van Aureus Kliniek.



Kijk op www.aureuskliniek.nl voor onze 
schoonheids behandelingen en maak een afspraak.

Unieke combinatie
Aureus Kliniek biedt u een totaalconcept voor een 
blijvend mooie huid. U kunt uw cosmetische  
behandelingen en schoonheidsbehandelingen  
uitbreiden met de verzorgingsproducten uit  
onze salon. Door 
deze producten  
dagelijks te ge-
bruiken, verzorgt 
u uw huid steeds  
optimaal.

Schoonheidsbehandelingen
U kunt ook kiezen voor een schoonheidsbehande-
ling van Aureus Kliniek. Onze behandelingen zijn 
zeer prettige en luxe momenten van ontspaning.  
Ze geven uw huid een echte oppepper. Onze 
schoonheidsbehandelingen versterken de gezond-
heid van uw huid door het natuurlijk evenwicht te 
herstellen. Uw gezonde en frisse huid benadrukt uw 
schoonheid; u ziet er na een behandeling weer  
stralend uit. In onze schoonheidssalon gebruiken 
onze schoonheids specialistes uitsluitend natuurlijke 
producten van gerenommeerde merken. Deze  
vitaminehoudende producten herstellen en  
verzorgen uw huid intensief. Het resultaat is  
fantastisch; uw huid wordt zichtbaar mooier.  

Makkelijk bereikbaar
Aureus Kliniek is gevestigd in Sleeuwijk. Onze moderne en 
eigentijdse kliniek ligt nagenoeg direct aan de A27. Uw reistijd 
vanaf Breda, Utrecht of Den Bosch is circa een half uur.  
U parkeert discreet voor de deur.

Aureus Kliniek; eruitzien zoals je je voelt.  
Maak vrijblijvend een afspraak.
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