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www.belotero.nl

Beauty true to 
   every side of you.

www.belotero.nl 

MERZ PHARMA BENELUX B.V.
Hoevestein 36 D
4903 SC Oosterhout
Nederland

Merz heeft jarenlang succes op het gebied van 
esthetiek. Belotero® Volume maakt onderdeel 

uit van het Belotero® assortiment. 

 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, liften, corrigeren en het vullen van rimpels.
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 Merz Aesthetics
Voor ons is esthetiek meer dan alleen het verbeteren 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

Hoe leeftijd je 
uiterlijk beïnvloedt

Ontdek meer van Merz

Niets beïnvloedt ons uiterlijk meer dan leeftijd. Het is 
geen geheim dat fijne lijntjes en rimpels later verschijnen 
in het leven, als gevolg van minder vocht in de huid. 
Collageenafname, daling van het elastineniveau, samen 
met een veranderde botstructuur en de neerwaartse 
verschuiving van vet onder de huid zorgen voor een 
transformatie van ons gezicht.

veroudering

Wat je nodig hebt, is een oplossing die je schoonheid 
vanuit elke hoek laat zien. Al voor de volwassenheidsfase, 
ontbreekt het jongeren vaak aan projectie ter hoogte van 
de jukbeenderen als gevolg van smallere of meer vier-
kante gezichtsstructuren. Belotero® Volume voldoet aan 
je schoonheidsbehoefte, wat je leeftijd ook is.

De uitstraling die je wilt behouden
Een jongere uitstraling bereiken? Dat kan door 
volume aan te brengen in verschillende delen van het 
gezicht. Dit draagt bij aan een meer gebalanceerde en 
harmomonieuze gezichtsvorm voor zowel jongeren als 
ouderen. 

Camille, 42 jaar, daadwerkelijk behandeld 
met Belotero® Volume

Het ondergaan van 
een behandeling:
Stap voor stap

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

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

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

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

Vraag naar specifiek advies omtrent nazorg
Er is geen speciale hersteltijd nodig, maar 
vermijd direct zonlicht, saunabezoek en 
intensieve sportsessies.

Bewonder je uiterlijk in de spiegel
Geniet van je schoonheid aan iedere 
kant van je gezicht.



Hoe leeftijd je 
uiterlijk beïnvloedt
Gezichtsveroudering gaat gepaard met het verminderen 
van de vet- en botstructuur. Belotero® Volume zorgt er-
voor dat het gezicht volume terugkrijgt. Het belangrijkste 
sleutelingrediënt van Belotero® Volume is hyaluronzuur 
(HA), wat de huid voller maakt en je uiterlijk een lift geeft 
terwijl het er gladder uitziet.2, 3

Belotero® Volume is een filler die actief onder de huid 
werkt, waar het geleidelijk wordt opgenomen – je zult 
verstelt staan van de resultaten! 

 

Waar werkt Belotero® Volume het best?
Belotero® Volume is de ideale volumiserende filler voor 
het modelleren en herstellen van het gezichtsvolume ter 
hoogte van de wangen, jukbeenderen, slapen* en kin.4

Hoe onderscheidt Belotero® Volume zich ten op zichte 
van andere volumiserende fillers?
Belotero® Volume is een krachtig volumeherstellend 
product dat een uniek driedimensionaal volume-effect 
tot stand brengt.5 Hiermee wordt bedoeld dat er aan 
verschillende kanten van het gezicht volume wordt toe-
gevoegd, waardoor de contouren er natuurlijk, vloeiend 
en harmonieus zullen uitzien.1

Wat nog meer? 
•   zorgt voor een goede harmonie van de gelaatstrekken 

en mimiek, dankzij de vormbaarheid van de gel na het 
injecteren. 

•   zorgt voor vloeiende overgangen tussen behandelde 
en onbehandelde gebieden

•   een op de persoonlijke wensen af te stemmen resultaat 
voor elk gezicht.

De resultaten 
spreken voor zich
Belotero® Volume biedt uitstekende volumiserende en 
langdurige resultaten, een hoge tevredenheid en veilig-
heid: precies wat jij als patiënt verdient en naar verlangt. 1, 6 

Individuele succesverhalen

Behandeling met 
Belotero® Volume ter 

hoogte van de slapen* en 
wangen, en in de kin en 

mandibulaire hoek. 

Behandeling met 
Belotero® Volume in de kin 

en mandibulaire hoek.

Behandeling met 
Belotero® Volume 
ter hoogte van de 

slapen* en wangen. 

Resultaten kunnen van patiënt 
tot patiënt variëren. 
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95% van de Belotero® 
Volume patiënten zijn 

tevreden met de resultaten 
tot 18 maanden en zou 

een herhaalbehandeling 
willen.1,6

95% van de Belotero® 
Volume patiënten beveelt 

een behandeling aan 
bij vrienden.1,6

*  Belotero® Volume in de slapen kan leiden tot lokale vasculaire occlusie, embolisatie, 
slechtziendheid, ischemie, necrose of een infarct (volgens beschikbare veiligheidsanalyse 
van 87 patiënten met een dectielimiet voor bijwerkingen à 2%). 
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