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Laat Belotero® onderdeel van uzelf worden
Vrouwen willen graag een mooie en jeugdige
uitstraling behouden.
In een maatschappij waar mensen ouder worden,
wordt het voorkomen of verbeteren van die eerste
tekenen van veroudering een aandachtspunt dat
effect heeft op de kwaliteit van leven.
Met het verstrijken van de jaren, ondergaat de
huid een aantal voorspelbare veranderingen, met
effect op de huidstructuur, het volume en de
uitstraling.
Als we ouder worden, verliest onze huid
onherroepelijk zijn jeugdige uitstraling, omdat
de huid minder natuurlijke volumegevende en
vochtinbrengende stoffen, zoals hyaluronzuur
(HA), aanmaakt. Hierdoor ontstaan er lijntjes en
rimpeltjes die ten koste gaan van de jeugdige,
gladde en stralende uitstraling van de huid.

Niemand ontkomt aan het natuurlijke huidverouderingsproces van het gezicht.
Het gaat in feite om een combinatie van drie factoren:
	Uitdroging van de huid waardoor de huid in kwaliteit afneemt doordat deze minder elastisch
en soepel is en minder straalt.
	Vetverlies in het gezicht wat leidt tot volumeverlies en een uitgezakte huid waardoor er
lijntjes, rimpels en plooien ontstaan.
	Verandering van botstructuur en minder spierweefsel, waardoor volumeverlies ontstaat
en de gezichtscontouren veranderen.
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Anders ouder worden

Tegenwoordig kunnen de tekenen en symptomen van het natuurlijke verouderingsproces
worden tegengaan door het hyaluronzuur in de
huid weer aan te vullen.
Hyaluronzuur (HA) is een
vochtinbrengende stof die van nature ook in
de huid voorkomt.
Hyaluronzuur kan tot 1.000 maal zijn eigen
gewicht in water vasthouden, waardoor de
huid glad (vochtinbrengend effect), stevig
en vol (volumeherstel) blijft.

Producten met hyaluronzuur gaan alle aspecten van het verouderingsproces te lijf en worden
in verschillende behandelingen gebruikt.

Rehydratatie: les de dorst van uw huid
Rehydratatiebehandelingen geven u weer een stralende teint
en verbeteren de stevigheid, soepelheid en elasticiteit van uw
huid. Hyaluronzuur wordt zowel gebruikt voor het voorkomen
van rimpels als voor een actief vochtherstel, waarbij de huid van
het gelaat, de hals, het decolleté en de rug van de handen weer
strakker en zachter wordt.
Rimpelherstel: laat uw rimpels verdwijnen
Hyaluronzuur wordt gebruikt voor het opvullen van rimpels,
plooien en andere zones, zoals neus-lippenplooien, lippen en
mondcontouren.
Volledige gelaatsbehandeling: herstel van volume en gezichtscontouren
Tijdens een volledige gelaatsbehandeling worden alle tekenen
van het ouder worden gelijktijdig behandeld, zodat u een volledig
op uw persoon afgestemde behandeling krijgt met homogene en
harmonieuze resultaten. Dit wordt gedaan aan de hand van een
aantal hyaluronzuur-producten, variërend van de lichtere versies
van fillers die de huid gladder maken tot aan volumeherstellende
fillers voor diepere rimpels die het weefselverlies compenseren en
de gezichtscontouren herstellen.
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Pssst ... wat is het geheim van Belotero®?
Belotero® is een dermal filler op basis van
hyaluronzuur, een volumeverhogende en vocht
inbrengende stof die van nature ook in de huid
voorkomt, waardoor het een natuurlijke keuze
is bij het tegengaan van lijntjes en rimpels.
Belotero® wordt optimaal geïntegreerd in uw
huid en geeft een subtiel en zacht resultaat,
waarbij uw natuurlijke gezichtscontouren intact
blijven. Mensen zullen zich afvragen hoe u er
zo stralend en zelfverzekerd uit kunt zien. Het
geheim van Belotero® kan ook uw geheim zijn.
Als u eerder al een behandeling met een
dermal filler hebt gehad, zult u versteld staan
van de effectieve maar discrete resultaten die
Belotero® in het behandelde gebied geeft. In
tegenstelling tot andere fillers, voelt u het product niet, maar ziet u wel degelijk het stralende
resultaat.
Sommige geheimen mag je niet voor je
houden…

Optimale integratie in de huid voor de meest natuurlijke en harmonieuze uitstraling.
Lelijke rimpels behoren tot het verleden met
Belotero® Soft & Balance. Dit product maakt
alle soorten rimpels glad, waardoor u zich weer
stralend voelt en er herboren uitziet.
Voor een stevige huid en een stralend uiterlijk
kiest u Belotero® Intense waarmee plooien
en diepe rimpels worden opgevuld en u weer
helemaal blij kunt zijn met uzelf.
Met onze nieuwe Belotero® producten met
lidocaïne, een lokaal verdovingsmiddel, is de

behandeling van bijzonder gevoelige zones
ook minder pijnlijk. Onze gepatenteerde technologie is wereldwijd geregistreerd door de
meest strenge gezondheidsautoriteiten, zoals
de Amerikaanse Food and Drug Administration
(FDA)*. Ons continue streven naar kwaliteit vertaalt zich in hyaluronzuur-producten die u een
natuurlijk ogend en langdurig resultaat geven
in een minimaal tijdsbestek met een uitstekend
veiligheidsprofiel.
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* B elotero ® Balance, dat is geregistreerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), maakt gebruik van onze wereldwijde gepatenteerde technologie.

Vergroot uw zelfvertrouwen met Belotero®
Hoelang duurt de behandeling?
Als u kiest voor een behandeling, zal uw arts
u vragen naar uw medische achtergrond, of u
medicijnen gebruikt en naar andere relevante
medische informatie. Tijdens de behandeling
wordt het product geïnjecteerd in de specifieke huidzone, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een zeer dunne naald/canule. De behandeling neemt doorgaans niet meer dan 30
minuten in beslag.
Doet het pijn?
Het injecteren in de huid om lijntjes en rimpels
te corrigeren, contouren te herstellen of om
te rehydrateren, is relatief pijnloos. Sommige
mensen vinden de behandeling ietwat onaangenaam. Onze fillers bevatten lidocaïne wat
voor een pijnverlagende en comfortverhogende werking zorgt.

Wordt de behandelde zone hard
of gaat die anders aanvoelen?
Belotero® integreert dermate optimaal in uw
huid dat u, in tegenstelling tot andere fillers,
het product niet zult voelen als u de behandelde zone aanraakt. Dit is vooral belangrijk bij zones zoals de lippen, waarbij u wel resultaat wilt
zien, maar niet graag iets anders wilt voelen.
Hoe snel kan ik weer mijn normale dingen
doen?
Sommige patiënten hebben na de injectie last
van een zwelling of roodheid, maar dit verdwijnt meestal snel na de behandeling. Sommige mensen gaan na de behandeling meteen
weer aan het werk. Aangezien Belotero® wordt
toegediend via een injectie, kan de huid licht
verkleuren, maar dit kan gemakkelijk met een
concealer worden gecamoufleerd.

Zie ik meteen het verschil?
Ja, de esthetische resultaten zijn meteen zichtbaar. Aangezien de behandeling minder ingrijpend is dan een operatie, kunt u meteen na
uw behandeling weer uw dagelijkse activiteiten
weer oppakken.
Hoelang werkt Belotero®?
Een van de grote voordelen van onze fillers
is dat het effect lang aanhoudt, zo'n 9 tot 18
maanden, maar dat het niet permanent is. De
duur is afhankelijk van verschillende factoren,
zoals de soort behandeling, de behandelzone,
huidtype en huidconditie, levensstijl en leeftijd.
Na de eerste behandeling worden over het
algemeen vervolgbehandelingen aanbevolen.
Tijdens een vervolgbehandeling kan uw arts
besluiten om meer product te injecteren voor
een nog beter resultaat dan bij de eerste behandeling.

Zijn er risico's verbonden aan de producten
van Merz of zijn er bijwerkingen?
Onze producten zijn gebaseerd op hyaluronzuur,
een stof die van nature in de huid voorkomt.
De kans op een allergische reactie is daardoor
minder groot en er hoeft van tevoren geen
allergietest te worden gedaan. Er kunnen echter
injectiegerelateerde reacties optreden, zoals
roodheid, zwelling, jeuk, verkleuring of pijn op
de geïnjecteerde plek. Deze reacties zijn heel
normaal, meestal vrij mild of niet al te ernstig
van aard en verdwijnen vaak ook weer snel na de
behandeling. Na een of twee dagen verdwijnen
deze reacties weer vanzelf. Zorg ervoor dat u uw
arts voor de behandeling op de hoogte brengt
van eventuele allergieën, zeker als u allergisch
bent voor lidocaïne. Bespreek met uw arts ook
altijd of u last hebt gehad van bijwerkingen en/of
reacties na de behandeling. Uw behandelaar is
een volledig bevoegd arts en u hoeft niet bang
te zijn dat u te veel vragen stelt.
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Een deel van mezelf
"De behandeling was relatief zonder pijn. Ik
voelde enkele prikjes maar dat viel reuze mee."
"Het is een natuurlijke behandeling en dat is
voor mij ook een absolute must."
"Ik krijg altijd te horen dat ik er jonger uitzie
dan dat ik ben en natuurlijk zeg ik niet hoe dat
komt."
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