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Herstel volume waar het verloren is gegaan

We worden allemaal geboren met een natuurlijk 
volume in het gezicht dat met de veroudering 
verloren gaat. De snelheid waarmee dit 
gebeurt, hangt af van genetische factoren, 
omgevingsinvloeden of onze levensstijl. Dit 
verlies van volume kan leiden tot een slappe 
huid, rimpels en oneffenheden in het gelaat.

Naarmate de wangen verslappen en volume 
verliezen, zakken ze af van hun normaal 
hoge positie dichtbij de ogen naar beneden. 
Hierdoor krijgt het gelaat een vierkantige vorm, 
wat ten koste gaat van de schoonheidsdriehoek 
die zorgt voor een jeugdigere uitstraling.
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Hoe uw huid veroudert

Extrinsieke veroudering

Deze houdt verband met onze levenswijze. Factoren zoals 
roken, stress, een slechte voeding en overdreven blootstel-
ling aan de zon kunnen het huidverouderingsproces alle-
maal versnellen. De blootstelling aan ultraviolette straling 
(UVA en UVB straling van de zon) heeft echter het grootste 
nadelige effect, en leidt tot rimpelvorming, verslapping, 
verlies van elasticiteit en een droog uitziende huid.

Intrinsieke veroudering

Deze houdt verband met de veroudering die genetisch 
bepaald is. Intrinsieke tekenen van veroudering, bijv. 
fijne lijntjes, verschijnen gewoonlijk rond de leeftijd van 
eind 20 of begin 30, als onze huid minder strak wordt. 
Naarmate we verouderen, worden de lijntjes dieper en 
veranderen de gezichtscontouren als gevolg van het 
verlies van vet en bot.
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” Ik weet dat ik iets doe, maar 
niemand anders weet dat. 
Tenzij ik het hen vertel… Dan 
zullen ze zeggen: ‘Wow, het 
ziet er natuurlijk uit. Wat is je 
geheim?’”
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Hyaluronzuur is een belangrijke stof die zorgt voor de gezonde en jeugdige uitstraling van onze 
huid. De hoeveelheid hyaluronzuur neemt helaas af in de loop van de tijd.
De hyaluronzuur filler Belotero® Volume is ontworpen om het volumeverlies aan te vullen. De filler  
wordt geïnjecteerd onder het oppervlak van de huid om volume te herstellen waardoor ongewenste 
rimpels verzacht worden.

Het geheim van Belotero® Volume is de aanpasbaarheid aan de individuele behoeften van de 
patiënt, wat leidt tot een natuurlijke look van het gewenste effect.

Voor een verbeterd gevoel tijdens de behandeling is Belotero® Volume nu beschikbaar in een 
formulering met een lokaal verdovingsmiddel (lidocaïne). Het gebruik van lidocaïne verhoogt het 
comfort tijdens uw behandeling en blijft aanhouden na de injectiesessie.

Pssst… wat is het geheim 
van Belotero® Volume?

Een deel 
  van mezelf“

“Belotero®  Volume 



Zie er stralend uit met Belotero® Volume!
Wat kunt u verwachten als u kiest voor een dergelijke behandeling? Hier staat alles wat u moet 
weten, vanaf het eerste gesprek met uw arts tot de nazorg.

 Praat met uw arts over Belotero® Volume
Indien u interesse heeft in een behandeling met Belotero® Volume, neem dan contact op 
met uw arts die u een antwoord kan geven op al uw vragen en u precies kan uitleggen wat 
u mag verwachten.

 Bespreek uw behoeften met uw arts
Tijdens uw consultatie kunt u uw wensen met betrekking tot de behandeling bespreken.

 Duur van de behandeling
Eens u een gepaste datum heeft afgesproken voor uw behandeling, verloopt de procedure 
vrij snel, afhankelijk van de zone en de mate waarin de zone wordt behandeld.

 Uw behandeling
Belotero® Volume wordt geïnjecteerd in de zones die u bent overeengekomen en daarna 
in vorm gemasseerd door uw arts. Om uw comfort tijdens de behandeling te verbeteren, 
is Belotero® Volume ook beschikbaar met het verdovingsmiddel lidocaïne.

 Na de behandeling
Nadat uw gewenste zones behandeld werden met Belotero® Volume, kunt u onmiddellijk 
genieten van uw nieuwe look. Uw arts zal u zeggen wat u wel en niet mag doen na de be-
handeling. Indien u na de behandeling vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Uw ervaring met Belotero® Volume 





U kunt mooie resultaten 
bereiken zoals deze 
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Belotero® Volume – vragen en antwoorden

Hier zijn enkele vragen die bij u kunnen opkomen. Maar ook als u nog andere vragen heeft, neem 
contact met uw arts.

Waarom zou ik geschikt zijn voor een behandeling met Belotero® Volume?
Als u tekenen van volumeverlies in het gelaat heeft als gevolg van veroudering, als u plots óf 
extreem gewichtsverlies óf bepaalde medische problemen heeft, kunt u in aanmerking komen 
voor een behandeling met Belotero® Volume. U moet echter uw esthetisch specialist raadplegen 
om er zeker van te zijn dat deze behandeling geschikt is voor u.

Wat is Belotero® Volume?
Belotero Volume behoort tot het Belotero® gamma van hyaluronzuurfillers die gebruik maken van 
een unieke productietechnologie om snel te integreren in uw eigen weefsel. In tegenstelling tot 
andere fillers, zult u het product wellicht niet voelen als u de behandelde zone aanraakt. Belotero® 
Volume is specifiek uitgebalanceerd om het volume in gebieden met veel volumeverlies te 
herstellen. Vaak voorkomende zones zijn de wangen, de jukbeenderen en de slapen. 

Hoe werkt Belotero® Volume om deze resultaten te bereiken? 
Vele experts in gelaatsesthetiek zijn het erover eens dat een aantrekkelijk gelaat gladde, ronde 
contouren, hoge jukbeenderen en een strakke, goed gedefinieerde kaaklijn heeft. Naarmate we 
verouderen, kunnen vetverlies in het gezicht, de zwaartekracht en het verlies van de natuurlijke 
huidelasticiteit ervoor zorgen dat voorhoofd en slapen er smaller en minder jeugdig gaan 
uitzien en de kaaklijn gaat hangen en breder wordt. Belotero® Volume kan gebruikt worden om 
jeugdigere, meer uitgebalanceerde verhoudingen in het gelaat te herstellen door te werken op 
zones waar het volume verloren ging onder invloed van veroudering of extreem gewichtsverlies. 



In welke zones wordt Belotero® Volume vaak gebruikt?
Belotero® Volume wordt vaak gebruikt om volume te 
herstellen ter hoogte van de wangen, jukbeenderen en 
slapen. Aangezien de filler diep in de weefsels wordt 
geïnjecteerd, biedt hij steun aan de overliggende huid 
en herstelt en moduleert hij de gezichtskenmerken.

Is de behandeling pijnlijk?
De meeste patiënten zullen lichte prikjes voelen 
in het begin maar dit verdwijnt snel. Af en toe, 
als een grote hoeveelheid volume is vereist, 
kunnen de patiënten lichte pijn hebben. 
Patiënten met een fobie voor naalden kunnen 
eventueel een lokale verdovingscrème 
krijgen om hun angst te verlichten. Voor een 
verbeterd gevoel tijdens de behandeling is 
Belotero® Volume nu ook beschikbaar in een 
formulering met een verdovingsmiddel 
(lidocaïne). Het gebruik van lidocaïne 
in gevoelige gebieden verhoogt het 
comfort tijdens uw behandeling 
en blijft aanhouden na de 
injectiesessie.
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Is er zwelling na de injectie?
U kan lichte roodheid, zwelling of een blauwe plek vertonen na de injectie maar deze reacties 
verdwijnen vaak binnen een week. U mag make-up gebruiken om deze effecten te camoufleren 
vanaf 12 uur na de behandeling.

Hoe lang zal het duren voordat ik het verschil zie en hoe vaak zijn deze sessies nodig?
U zult de resultaten meteen zien. Uit de ervaring met Belotero® Volume blijkt dat zijn volume-
verhogende effecten tot 18 maanden kunnen aanhouden. Dit kan echter variëren van de ene 
persoon tot de andere.

Wat moet ik verwachten na de behandeling?
Uw arts zal u advies geven over uw nazorg. U zult waarschijnlijk het advies krijgen om make-up 
te vermijden gedurende 12 uur na de behandeling en om bijkomende behandelingen in het 
ingespoten gebied te vermijden gedurende 7 dagen. U zal ook het advies krijgen om de zon, 
sauna’s en stoomcabines te vermijden.

Zal Belotero® Volume mijn rimpels doen verdwijnen?
Belotero® Volume is aangewezen voor het herstel van het gezichtsvolume. Hoewel de lifting en de 
ondersteuning van uw huid met Belotero® Volume het uitzicht van sommige lijntjes zullen verzachten, 
kunnen rimpels en diepe lijnen in het gezicht of de hals een bijkomende behandeling vereisen. 
Het Merz Aesthetics filler gamma is ideaal om de effecten van Belotero® Volume aan te vullen.

Ik ben verleid… en nu?
Het is heel eenvoudig – praat erover met uw arts!



Belotero® is een geregistreerd handelsmerk van Merz Pharma GmbH & Co, KGaA.
Belotero® wordt geproduceerd door Anteis SA

Merz Pharma Benelux B.V., Tel.: +31(0)162 474 800, Email: benelux@merz.com, www.merzaesthetics.com

D
C

N
 N

LN
L 

09
65

 N
O

V1
4

Als u meer informatie wenst over Belotero® Volume, neem contact op met uw arts.


