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V/ijnandsrade, 18 februari 2016

Revie\M over Beau Care Kliniek.

Mijn naam is Remie Markus en woon in Wijnandsrade Zuid Limburg, en ben geboren op
3januari 1957.
Ik wilde altijd al graagmijn borsten laten vergloten.
Mijn probleem was echter dat ik altijd een grote angst heb voor een ziekenhuis.

Ik had toen echter de knoop doorgehakt omdat mijn wiendinnen vorig jaar ook een
borstvergroting hadden ondergaan.

Via de website ben ik op Beau Care kliniek gekomen. Er waren veel positieve ervaringen
vooral uit Engeland over kliniek Beau Care.

Ik heb toen een afspraak gemaalÍ voor een consult bij Dr. Wim Danau.
Toen ik brj uw kliniek aankwam in Machelen \Àras ik zeer onder de indruk.
Ik had de indruk dat ik in een wellnessoord was. Het was er zeermooi en het hele gebouw
straalde een luxe en rust uit. Aan de achterkant zie je een prachtig park. Je denkt dat je in een
5 sterren hotel komt en niet in een ziekenhuis of kliniek.

Dr. V/im Danau bekeek mijn borsten. Een borst was groter en de andere kleiner.
Hij gaf mij als advies links 390cc en rechts 430cc. Met ronde implantaten vond hij het beste
brj mrj passen.

Op 3 februari2016 was dan de dag van de borstvergroting om 13.30 uw.
Om 18.00 uur kon ik naar huis gaan onder begeleiding van mijn man.

Ik kon na de operatie wakker worden in de recovery kamer met uitzicht op het mooie park en
de vogeltjes.

Na 5 dagen werden de 2 verbandjes verwisseld door mijn huisarts. Hij vond het buitengewoon
mooi en kundig gedaan.

Ik had ook pijnstillers meegekregen. Deze had ik echter niet nodig, omdat ik bijna geen pijn
had. Ik had enkel 2 paracetamol ingenomen.

Ik had een plat kussen onder mrj rug gedaan en sliep prima.
De sport BH was ook perfect.



Op 17 februari was ik ook bij Beau Care in Machelen bij Brussel om de hechLtingen te
verwijderen. Dit kan ook door uw eigen huisa*s of verpleegkundige gedaan worden.

Ik ben zeer teweden over mijn borsten.
Ze ziener geweldig uit mooi rond en vol allebeide even groot.

Mijn speciale dank gaat dan ook uit naar Dr. V/im Danau.
Dit is een echte vakman enzeer goede chirurg die ook een goed advies geeft.

De volgende punten kwamen naff voren.

1 Mooie erLzeeÍ modeme kliniek.
2 Alles zeer schoon.
3 Z,eer wiendelijke ontvangst aan receptie.
4 Zeer kundig personeel.
5 Goed en kundig advies van chirurg Dr. Wim Danau
6 Mooie Website.
7 Goede reviews over deze kliniek.
8 Zeer modeme operatiekamer.
9 Geen wonddrains maar de wond werd dichtgeschroeid daardoor geringe kans op infecties.
10 Elk implantaat heeft een serienummer zowel links als rechts (tevens garantiebewijs
meegekregen.
l1 Operatiebed was verwarmd.
12 Zeer goede documentatie meegekregen wat je wel en niet mag doen in de eerste 6 weken.

Deze kliniek is een echte aanrader. Ik ben nu dolgelukkig met mijn perfect en mooie uitziende
borsten. Ze staanbijzonder mooi bij mijn figuur.

En dit alles voor C2.950
Wat ik hier voor geboden krijg is geweldig.

Mijn dank aan jullie allemaal van de zeer ervaÍen en kundige chirurgen en anesthesisten tot
het vriendelijke personeel. Bij jullie klopt alles. Hier wordt niets aan de toeval overgelaten.
Als laatste nogmaals mijn speciale dank aan Chirurg Dr" Wim Danau.
Ga zo door.

Met wiendelijke groet,

Remie Markus
Stijnandsrade lrl

Ï.[ederland.




