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NO FILTER. 
JUST YOU.
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BELOTERO® is a registred trade mark of Merz Pharma GmbH & Co KGaA.
BELOTERO® is manufactured by Anteis S.A. Chemin des Aulx 18, 
1228 Plan-Des-Ouates, Geneve, Switserland

MERZ PHARMA BENELUX B.V.
Hoevestein 36 D
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Merz heeft jaren lang succes op het gebied van 
esthetiek. De komst van Belotero® Revive maakt het 

assortiment compleet.

 Belotero® Assortiment 
Het assortiment bestaat uit een reeks van fillers voor 
de behandeling van verschillende gebieden van het 

gezicht. De fillers zijn bestemd voor het aanbrengen van 
contouren, corrigeren, liften en het vullen van rimpels.

ONTDEK MEER 
VAN MERZ
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Hydratatie van de huid is sterk toegenomen en tot 
36 weken verbeterd na de eerste behandeling.1

WETENSCHAP 
IS ONS SUCCES
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In de wetenschap van onze huid, duiden hoge hemo-
globinewaarden op een roodachtige huidskleur. Bij 36 weken 

na de behandeling, vermindert de roodheid van de huid. Voor d
e 

behand
eling

Zes maanden na  

de behandel
ingPatiënt is behandeld 

met Belotero® Revive. 
De resultaten verschil-
len per persoon.

SELFIE-READY: 
STAP VOOR STAP

Om de juiste glow the behouden, is een 
persoonlijk behandelplan nodig. Volg 

eenvoudig de volgende stappen:

SELFIE-READY: 
STAP VOOR STAP

Vind een geschikte arts 
Ga op zoek naar een aanbevolen 
arts in jouw regio.  

Het consult
Ontvang een uniek behandelplan, speciaal 
gericht op jouw huid.

Vermijd de zon
Herstel is niet nodig, maar geef je huid 
de tijd om aan de zon te wennen.

Tijd voor een selfie!
Deel deze foto met je vrienden. 
#beloterorevive@nofilter

Na de behandeling
Je kunt het dagelijks leven gewoon verder 
oppakken, wat rust kan geen kwaad. 

Maak een afspraak
Zenuwachtig? Vraag een vriend of een 
vriendin om mee te gaan naar het consult.

 Merz Aesthetics 
Voor ons is esthetiek meer dan alleen het verbete-

ren van het uiterlijk. Iedereen heeft zijn eigen unieke 
schoonheid en kan behandeld worden op de manier 
alleen zoals jij dat wilt. Met meer dan 100 jaar ervaring, 
blijven we innoveren en bieden we unieke oplossingen 
voor iedereen. Raadpleeg je arts voor meer informatie. 

www.merzaesthetics.nl
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SELFIE-READY MET: 
BELOTERO® REVIVE

Laat de beste versie van jezelf zien zonder 
filter! Belotero® Revive is speciaal ontwikkeld 

voor een jongere huid en zorgt voor hydratatie, 
verbetering van de huidkwaliteit en het 

voorkomen van fijne lijntjes en rimpels.¹,²

Als jonge vrouw dien je ieder moment van de dag 
selfie-ready te zijn. Je wilt er jong en fris uitzien maar 
met feestjes, je carrière en je reislustige leven is dit 
een hele grote uitdaging. Vaak zorgt dit alles voor 
een vermoeide en droge huid, waardoor de eerste 

tekenen van huidveroudering zichtbaar worden. 

WAAROM EEN 
SKINBOOSTER  

BEHANDELING?

Je wilt zorgdragen voor je huid en 
je bent op zoek naar een natuurlijke 

uitstraling, verbetering en versteviging 
van je huid en een goede hydratatie. 
De oplossing ligt binnen handbereik!

In tegenstelling tot een crème wordt Belotero® Revive 
toegepast met een injectie in de huid. Dit zorgt voor 
directe hydratatie, dankzij hyaluronzuur en de toe-

voeging van glycerol.¹,²

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Hyaluronzuur 
en glycerol helpen rimpelvorming te voorkomen. 

Hydratatie van de huid zorgt voor een goede huid-
structuur en een jonge en frisse uitstraling. Dit zorgt 
voor een natuurlijke look zonder drastische volume 

veranderingen.³,4

Belotero® Revive kan als skinbooster gebruikt worden 
voor veelvoudige behandelingen en zorgt voor een 

jonge uitstraling van binnenuit! 

HOE EN WAAROM 
HET WERKT

RESULTATEN

 36 weken  
zorgdragen voor hydratatie en vermindert 

rood- en ruwheid van de huid¹

 100 %  
van de patiënten vertoonden verbeterde 

esthetische resultaten¹

 Meer dan 80 %  
van de patiënten is tevreden met de behandeling¹

 90 %  
beveelt Belotero® Revive aan bij vrienden¹


