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HOOGWAARDIG CROSS-LINKED HYALURONZUUR
HYALU · IN-behandeling voegt hoogwaardig crossed-linked
hyaluronzuur in de huid voor lipbevochtiging en geeft een plump
effect, verwijdering van rimpels en nasolabiale plooien door
middel van microneedling en biorevitalisatie.

PROFESSIONELE BEHANDELPRODUCTEN

1ste fase: VOORBEREIDING VAN DE LIP HUID

HYALU · IN-behandeling laat de huid verjongen, verwijdert rimpels,
revitaliseert de huid, activeert collageencellen, verbetert de helderheid
en elasticiteit van de huid, vult rimpels en fijne lijntjes op.
Hoeveel sessies zijn er nodig?
•Behandelingen zoals microneedling of biorevitalisatie, 4 tot 6 sessies.

Hoe lang duurt het effect?

LIPS•PEEL

• Hydraterende, verjonging of lipvolume kan 3 tot 12
maanden aanhouden, afhankelijk van elke cliënt, leeftijd en
het type huid.
• Microneedling of biorevitalisatie kan 6 tot 8 maanden
aanhouden.
• Filler voor plooien of diepe rimpels, 3 tot 12 maanden.

LIP SCRUB

Essentieel voor de adequate voorbereiding van de lippen om de
behandeling te ontvangen.
KEY ACTIVE INGREDIENTS:
Abrikozen pitten: peelend effect
Amandelolie: verzachtend en verzorgend voor de huid
Bijenwas: hydraterend
INDICATIES:
• Voorbereiding van de huid om de hoogste werkzaamheid van
verknoopt hyaluronzuur te verkrijgen.
• Geschikt voor alle huidtypen, zelfs de gevoelige huid.

HOE GELEVERD: sachet voor 1 applicatie. HOE TE
GEBRUIKEN: Over de gereinigde lippen
• Breng de scrub met cirkelvormige
bewegingen aan.
• Laat een paar minuten intrekken.
• Na die tijd verwijderen met water.

voor

na

100% EFFECTIEVE, 100% VEILIGE, 100% AANPASBARE
producten. Geen GMO (niet genetisch gemodificeerd).
Geen BSE (geen component van dierlijke oorsprong).
Vrij van parabenen.

2e fase: BEHANDELING

HYAL•FILLER

HOGE KWALITEIT CROSS-LINKED HYALURONZUUR
Filler ontworpen om oppervlakkige tot diepe rimpels glad te maken,
de lippen te vullen en volumes en contouren van het gezicht te
creëren / herstellen.
Eenfase (bevat geen vrij hyaluronzuur) niet van dierlijke oorsprong,
volledig resorbeerbaar. Integreert perfect in de huid.
Met een uniform cross-linking proces en 100% hyaluronzuurketens,
bereikt het een langere duurzaamheid en weerstand tegen afbraak.
Hyaluronzuur is onderworpen aan een zuiveringsproces dat het
mogelijk maakt om resterende BDDE-niveaus te minimaliseren, voor
maximale zuiverheid.
SAMENSTELLING:
• CROSS-LINKED HYALURONZUUR
INDICATIES:
• Rimpels opvullen
• Verhogen, profileren en hydrateren van de lippen
• Wangen en oogcontour
• Nasolabiale groef
• Perioraal gebied
• Rokerslijntjes
TE BEHANDELEN GEBIEDEN: gezicht, nek, decolleté en achterkant van de
handen.
HOE TE GEBRUIKEN: Toepassen met virtuele mesotherapie, Enpitsu Plus
of Enpitsu Derma Pen. Synergisme met apparaten en transepidermale
toedieningssystemen
(micronaalden, elektroporatie, iontoforese, echografieën, enz.). Niet voor
injectie.
PRESENTATIE: 5 x 5 ml
HYALU·IN PROFESSIONAL KIT
Bevat:
10 nano naaldkoppen voor de
dermapen

4 cross-linked hyaluronzuur filler

LIPS•VEIL
LIP VEIL MET VOLUMEREND EFFECT
Vliesmasker met een hoge concentratie aan actieve ingrediënten
die het plump effect van de lip vergroten.
EIGENSCHAPPEN:
• Voeden en repareren
• Voller en soepeler
• Revitaliserend en verhelderend
BELANGRIJKSTE ACTIEVE INGREDIËNTEN:
NATRIUMHYALURONAAT: Supermoisturiser met regenererende en
helende eigenschappen. Stimuleert de groei van bindweefselcellen en
regenereert collageen.
LINEFILL: speciaal om rimpels van de lipcontour te verwijderen en
maakt de lippen voller. Verhoogt met 24,8% het lipvolume dankzij de
ophoping van lipiden in het vetweefsel, waardoor een groter volume
ontstaat voor de gebieden die in de loop van de jaren hun vorm
hebben verloren.
HOE MEEGELEVERD: Sachet van 5 ml.
WIJZE VAN GEBRUIK: professioneel.
• Breng aan op de lippen.

3de fase: EIND VAN DE
BEHANDELING EN DAGELIJKSE
VERZORGING
LIP•BALM

REGENERENDE EN BESCHERMENDE
LIPPENBALSEM
Een ultra-voedende balsem om comfort
terug te geven, de lippen te vullen en
hun natuurlijke uitstraling terug te
geven.
BELANGRIJKSTE ACTIEVE INGREDIËNTEN:
DRAGON BLOOD: een natuurlijke regenerator
SHEA BUTTER: om dode of verouderde cellen te verwijderen en te
vervangen door nieuwe, gezonde.
AMANDEL OLIE
AVOCADO-OLIE
VITAMINE E, VITAMINE A EN VITAMINE F.
HOE GELEVERD: Blikje van 15 ml
HOE TE GEBRUIKEN:
Gebruik 2 maal daags

10 sachets scrub

100% NATUURLIJKE BEHANDELING
10 lippenbalsems

10 lip plumper vliesmaskers

Optioneel:
ENPITSU dermale pen + batterij + lader.

LANGERE DUURZAAMHEID
VOLLEDIG HERBRUIKBARE FILLER
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Keizerstraat 112, 2584 BL Den Haag (Scheveningen)
www.utsukusy.nl

