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3D FILLER PEN
Volle, zachte lippen zijn nooit een slechte zaak. Behandeling door
Its Plasma Lift Nederland zullen uw lippen er subtiel en natuurlijk
voller laten uitzien. Its your Beauty B.V heeft de unieke lipvuller
met drievoudige werking. 100% veilig en biologisch speciaal
ontwikkeld door Laboratorium voor Its your Beauty B.V. Nieuwste
product is uniek omdat het de lippen zowel voller als hydrateert
en lijntjes rond de mond gladstrijkt. Het resultaat is een gladder
en voller paar lippen die er niet drastisch anders uitzien dan de
pruilmond waarmee je bent geboren alleen weelderiger. De
geheime bestanddelen is de VYCROSS-technologie, die vocht
aantrekt en vasthoudt dankzij speciale niveaus van HA
( hyaluronzuur ). Its Plasma Lift Nederland adviseert om na de
behandeling niet gelijk te sporten.
Als er een gebied op uw lippen is waarop u de volheid wilt richten
laat het voor de behandeling weten. Er is geen one-size-fits-all
benadering van lipinjecties. U kunt de bovenlip en/of de onderlip
vullen of u kunt de filler in het middengebied richten.
Een ervaren injector die opgeleid zijn door its Plasma Lift
Nederland weten precies hoe ze lipfillerbehandelingen moeten
uitvoeren, zodat de lippen symmetrisch en natuurlijk ogend zijn.
Na de behandeling is massage niet nodig. Na de behandeling
ontstaan er geen knobbels, bultjes en blauwe plekken.

BEHANDELING
Ondanks de fabeltjes die u misschien heeft gehoord, zullen uw
lippen niet slap worden als u op een gegeven moment geen
lipinjecties meer wil. Uw lippen zullen weer normaal worden als u
stopt met injecteren. Uw oorspronkelijke lippen zullen niet zakken
nadat de injecties vervagen. Ook goed nieuws : het hyaluronzuur
dat met filler in je lippen wordt geïnjecteerd, genereert nog meer
HA-productie op de plaats waar het wordt geïnjecteerd. Dit
betekent dat uw lippen mogelijk voller blijven door eerdere
injecties en heeft u bij een herhaling slechts 50% filler nodig.
U kunt tijdens uw lunchpauze of na het werk een afspraak maken
voor lipinjecties en u hoeft zich geen zorgen te maken dat u
achteraf een papieren zak over uw hoofd moet doen. Er is geen
downtime met lipfiller-behandelingen bij Its Plasma Lift Nederland.
De behandeling zelf duurt slechts ongeveer 15 minuten. Verdoving
is niet nodig.

PROFESSIONALITEIT
Een ervaren injector die werkt met de Its Filler 3D System van Its
Your Beauty B.V. weet precies hoe ze lip filler behandelingen
pijnloos en professioneel moet uitvoeren, zodat de lippen
symmetrisch en natuurlijk ogend zijn. Ga voor uw pijnloze lip
injecties zonder downtime naar Its Plasma Lift Nederland aan de
Demmersweg 66 te Hengelo. Een plek waar met veel ervaring de
lipfiller pijnloos bij u wordt geplaatst. Ga alleen naar een erkende
gecertificeerde professional die opgeleid is door Its Plasma Lift
Nederland in Hengelo.

RESULTATEN
Na uw afspraak kunt u gewoon doorgaan en heeft u geen last van
blauwe plekken of zwellingen bultjes. U zult onmiddellijk
voldoening krijgen. U zult de resultaten onmiddellijk zien. Fillers in
Lips gaan niet eeuwig mee, Its your Beauty fillers gaan ongeveer 6
tot 12 maanden mee. Het lichaam van sommige mensen
metaboliseert het vulmiddel sneller, terwijl het bij anderen langer
kan duren dus minimaal 6 maanden tot 12 maanden.

