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>93% Vollere... Mooiere lippen! Het is tijd om 

MEER VAN JEZELF 
TE LATEN ZIEN!BELOTERO® wordt geproduceerd door Anteis S.A.

18, Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Zwitserland 

Nog meer redenen om meer 
van jezelf te laten zien...
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1  Fischer TC, et al. Hyaluron Filler Containing Lidocaine on a CPM Basis for Lip Augmentation: Reports from  
Practical Experience. Facial Plast Surg. 2016 Jun;32(3):283-8.

*  Onmiddellijk na injectie met Belotero® Balance & Intense 95,2%; 2 weken na injectie 93,6%; 4 maanden 
na injectie 94,3%

Geïnjecteerd door dr. Walker, Duitsland

Echte patiënten - Echte, natuurlijke resultaten!

BELOTERO® Lips – het duo dat tevredenheid biedt

tevreden patiënten*,1

MERZ PHARMA BENELUX B.V. 
Hoevestein 36 D 
4903 SC Oosterhout 
Nederland 
www.merzaesthetics.nl
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1 Sarnoff DS, Gotkin RH. Six steps to the „perfect“ lip. J Drugs Dermatol. 2012 Sep;11(9):1081–8.

JE LIPPEN 
ONTHULLEN 
JE PASSIE, 
JE GEVOELENS - 
ZE HOREN 
BIJ JOU
Je kunt nu nog meer met ze pronken - 
door meer van jezelf te laten zien!

Je lippen zijn een van de belangrijkste 
blikvangers van je gezicht. Mooi gevormde, 
volle lippen geven een sensuele, vrouwelijke 
uitstralling.

BELOTERO® Lips brengt meer volume aan in 
jouw lippen met een prachtig en natuurlijk 
resultaat. 

Ben je er klaar voor om meer van jezelf te 
laten zien? 

Lees dan verder!

“ Volle, duidelijk 
gedefinieerdelippen
zijn een teken van 
jeugd en schoonheid”1

Wat maakt je lippen mooier?

- Volume
- Juiste gezichtsverhouding
- Verbeterde rondingen en contouren
-  Minder afhangende mondhoeken en 

een vollere vorm

Welke criteria stel je aan de behandeling?

- Comfortabele behandeling
- Langdurige resultaten
- Natuurlijk resultaat

De twee producten 
voor mooie, volle lippen....

… voor een prachtig resultaat!

De BELOTERO® Liplush-techniek: Net zoals 
lippenstift en lipliner als één geheel werken, 
worden er voor de speciale liplush-techniek 
2 producten gebruikt,die elkaar aanvullen. 
BELOTERO® Lips Contour en BELOTERO® Lips 
Shape zorgen voor volle, sensuele lippen die 
passen bij jouw gezicht.


