
Obtenha resultados naturais
com um preenchimento feito para si.

Own Your Beauty
com Belotero®





Mostre as suas emoções 
com confiança

Quando foi a última vez que se atreveu 
a mostrar as suas emoções com 
segurança e confiança em si própria?
Belotero® está aqui para que se sinta 
bem.
Independentemente da sua idade ou 
necessidades individuais, Belotero® 
oferece-lhe uma ampla gama de 
preenchimentos de ácido hialurónico 
de última geração. Irá ter resultados 
naturais, sem perder a sua expressão 
facial ou emoções. Recupere o que 
lhe faltava para se sentir bonita, feliz e 
radiante.

Porque a escolha é sua
OWN YOUR BEAUTY com BELOTERO®



Não deixe que a 
idade a limite

À medida que envelhecemos, a produção 
de substâncias naturais que hidratam a 
nossa pele (como o ácido hialurónico) 
diminui lentamente. As linhas finas que 
aparecem no início podem acabar por se 
tornar rugas mais profundas nos locais em 
que nossa pele era jovem, lisa e radiante.

Com o passar do tempo, à medida que os
níveis de colagénio e elastina diminuem, 
a nossa pele perde cada vez mais 
elasticidade.
Isto resulta numa pele com menos 
qualidade, numa redução do volume facial e 
numa aparência geral menos jovem.



O que é o ácido 
hialurónico?

O ácido hialurónico (AH) é o hidratante 
natural da nossa pele; é possível que o 
tenha encontrado nos seus cremes de 
dia e noite. Presente naturalmente, o 
ácido hialurónico capta água que hidrata 
a pele e confere firmeza. À medida que o 
tempo avança, a produção natural deste 
ácido vai diminuindo e a pele torna-se 
flácida. Quando aplicado
apenas externamente, em cremes ou 
sérum, o AH não consegue atravessar 
todas as camadas da nossa pele.

Belotero® é a gama Premium de 
preenchimentos de ácido hialurónico de 
última geração; e a escolha correta para 
quem procura obter um resultado natural 
com um efeito de longa duração.
A gama de preenchimentos Belotero® 
integra-se perfeitamente com a pele, 
proporcionando resultados discretos e 
respeitando, ao mesmo tempo, o contorno 
natural da sua pele.

Belotero® oferece uma ampla gama 
de diferentes preenchimentos de 
ácido hialurónico adaptados às suas 
necessidades. O rosto tem diferentes zonas 
em que a espessura da pele varia, pelo 
que as necessidades são diferentes em 
função da zona a tratar. Por conseguinte, o 
seu médico escolherá a apresentação mais 
adequada de acordo com as necessidades 
que identifique, após analisar cada caso 
individualmente.

Para obter resultados, o AH deve ser 
injetado em diferentes camadas da 
pele, conseguindo efeitos instantâneos, 
duradouros e verdadeiramente visíveis.

O que é a gama Belotero®?



Surpreenda-se a si mesma 
e aos outros

Existem muitas mais opções de tratamento 
com os preenchimentos Belotero® do que 
pode imaginar.

Além de corrigir rugas, os preenchimentos
podem hidratar a pele ou restaurar o volume 
nas zonas em que tal seja necessário.



Correção de linhas 
profundas

Irradiar novamente 
frescura e descanso

Recuperação das 
proporções faciais e 
tratamento de rugas

Quando falamos de linhas profundas, os sulcos 
nasogenianos são geralmente os que mais 
preocupam as mulheres, uma vez que estes sulcos e 
são tornando cada vez mais pronunciados à medida 
que o tempo passa.

Ter uns olhos bonitos é uma característica 
fundamental da nossa beleza. Um tratamento com 
a gama Belotero® pode ajudar a reduzir os sinais da 
idade nessa zona tão delicada.

Não é apenas uma linha que dá ao rosto uma 
expressão envelhecida. Um tratamento combinado 
com a gama Belotero® pode reduzir rugas, reparar 
contornos e redefinir lábios para proporcionar um 
aspeto mais jovem.



Se procura um preenchimento que se integre 
perfeitamente com a sua pele para produzir resultados 
naturais e reduzir os sinais de idade, a
família Belotero® é a escolha perfeita.

-Pés-de-galinha
-Linhas periorais
-Linhas da testa
-Contorno labial

-Pés-de-galinha
-Linhas periorais
-Linhas da testa
-Contorno labial

-Hidrata a pele
-Alisa rugas finas
-Melhora a 
luminosidade e a cor 
-Melhora a firmeza e 
elasticidade da pele



-Rugas e linhas 
profundas
-Aumento labial

-Realce labial
-Rugas periorais
-Aumento do 
volume labial

Recuperação do 
volume facial:
-Bochechas
-Têmporas
-Perda do volume 
facial

Que preenchimento 
é mais adequado às 
suas necessidades?



O vasto catálogo de preenchimentos de ácido 
hialurónico da gama Belotero® foi concebido 
para se complementar. Assim, pode adaptar 
o seu Kit de beleza pessoal às diferentes 
necessidades da sua pele.

É uma pessoa única e merece um protocolo 
de tratamento único. Para obter o melhor 
resultado possível, discuta com o seu médico 
quais os produtos que se adaptam melhor a si.
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Como é aplicado o ácido hialurónico e como funciona?
O ácido hialurónico (AH) é injetado na pele com uma agulha muito fina. Presente de forma natural, o AH 
capta água que hidrata a pele e confere firmeza. À medida que o tempo avança, a produção natural deste 
ácido vai diminuindo e a pele torna-se flácida. O AH pode ser injetado para preencher e alisar linhas faciais, 
rugas, cicatrizes de acne ou outros defeitos da pele. O efeito é visível de imediato.

Depois da primeira sessão, já verei resultados?
Sim, depois da primeira sessão vai notar resultados. O médico irá aconselhá-la sobre o melhor regime de 
tratamento.

Vai mudar a minha expressão?
Não se preocupe; irradiará frescura, relaxamento e descanso, e não perderá a sua capacidade de mostrar as 
suas emoções e de ser quem sempre foi.

Quanto tempo dura o tratamento?
Na sua primeira consulta, o médico discutirá consigo o tratamento individualizado que melhor se adapte 
às suas necessidades, objetivos e expectativas. Dependendo das áreas a tratar, pode durar entre 15 e 
45 minutos.

Vai doer?
Não, geralmente não dói. Belotero® está disponível com lidocaína, para reduzir qualquer dor que possa 
sentir. Contudo, se o médico considerar adequado, irá aplicar previamente uma pequena quantidade de 
anestésico tópico.

Vou demorar muito tempo a voltar à minha rotina diária?
Não. Normalmente, pode retomar as suas atividades diárias imediatamente.

Os conteúdos desta brochura destinam-se
ao médico e foram concebidos para o médico
transmitir mais facilmente as informações aos 
doentes.
Este produto está em conformidade com a 
legislação aplicável sobre dispositivos médicos e 
com os requisitos de marcação CE. Para obter mais 
informações, consulte as instruções de utilização 
disponíveis em https://www.merz.com/es/

Merz Pharma España S.L.
Avenida de Bruselas 5, 28108 Alcobendas - Madrid
Serviço de apoio ao cliente: 900 49 44 74
informacion.cliente@merz.com
www.merz.com
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