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HOOGWAARDIG CROSS-LINKED HYALURONZUUR 

HYALU-IN behandeling brengt hoogwaardig cross-linked 
hyaluronzuur in de huid in voor een vochtinbrengende en 
volumegevende behandeling van de lippen, het verwijderen 
van rimpels en nasolabiale plooien, mesotherapie en 
biorevitalisatie.
HYALU-IN behandeling laat de huid verjongen, verwijdert 
rimpels, revitaliseert de huid, activeert de collageencellen, 
verbetert de helderheid en elasticiteit van de huid, vult 
rimpels en fijne lijntjes.
Hoeveel sessies zijn er nodig?

• Behandelingen zoals mesotherapie of biorevitalisatie, 4 tot
6 sessies.

Hoe lang blijft het effect?

• De hydratatie, verjonging of het volume van de lippen kan 3
tot 12 maanden aanhouden, afhankelijk van klant tot klant en
het huidtype.
• Mesotherapie of Biorevitalisatie duurt 6 tot 8 maanden.
• Vuller voor plooien of diepe rimpels, 3 tot 12 maanden.
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100% EFFECTIEVE, 100% VEILIGE, en  100% 
AANPASBARE producten. Geen GGO (niet genetisch 
gemodificeerd). Geen BSE (geen bestanddeel van 
dierlijke oorsprong). PARABEEN-vrij.

Voor Na

PROFESSIONELE BEHANDELINGSPRODUCTEN
1e fase: VOORBEREIDING VAN DE LIPPEN

LIPS•PEEL
LIP SCRUB
ENZYMATISCH EN MECHANISCH

Zeer effectieve peeling die droogte rimpels verminderd en 
veroudering van de huid vertraagt. 

ESSENTIËLE ACTIVA : 

Abrikozenpittenpoeder: de aanwezigheid van vitamine B17, ook 
bekend als para-aminobenzoëzuur of laétrile, zorgt voor 
antioxiderende eigenschappen. 

Amandelolie: verzachtend, verzachtend en hydraterend 

Aloë vera: het is een belangrijke celvernieuwende, helende en 
versterkende werkstof, die een grote penetratiekracht in de huid 
heeft. 

TOEPASSINGSGEBIED:

Presentatie: 2 ml.

• Voorbereiding van de huid om de hoogste efficiëntie van het
hyaluronzuur te verkrijgen.

• Geschikt voor alle huidtypes, zelfs voor de gevoelige huid.

VERPAKKING: 1 zakje per behandeling.

GEBRUIK: Toepassen op gereinigde lippen.

• Breng de peeling aan met ronddraaiende bewegingen.
• Laat minstens 6 tot 8 minuten inwerken.
• Na die tijd afnemen met water.



LIPS•VEIL
VLIES MASKER DAT VOLUME BRENGT
vliesmasker met een hoge concentratie actieve bestanddelen die de 
lipvolume bevordert.
EIGENSCHAPPEN:
- Voeden en herstellen
- geeft volume en maakt de huid gladder
- Revitalisert en heldert op

BESTANDDELEN:
SODIUM HYALURONATE: Superbevochtiger met regenererende en 
helende eigenschappen. Stimuleert de groei van de bindweefselcellen 
en regenereert het collageen.
LINEFILL: Speciaal voor het verwijderen van rimpels van de 
lipcontouren en het verwijderen van rimpels. 
Maken de lippen voller. Verhoogt het lipvolume met 24,8% dankzij de 
ophoping van lipiden in het vetweefsel, waardoor de zones die in de 
loop der jaren hun vorm hebben verloren meer volume krijgen.
PRESENTATIE: zakje met een eenheid van 5 ml.
GEBRUIK: professioneel.
• Breng aan op de lippen.
• Laat het 6-8 minuten inwerken

3de fase: EIND- EN DAGELIJKSE 
VERZORGING
LIP•BALM 
HERSTELLENDE EN BESCHERMENDE 
LIPPENBALSEM
Een ultravoedende balsem om het comfort 
terug te brengen, de lippen te vullen en hun 
natuurlijke uitstraling terug te geven.

INGREDIENTEN:
DRAGON's BLOOD BUTTER: het is een natuurlijke regenerator...

SHEA BUTTER: om dode of oude cellen te verwijderen en te 
vervangen door nieuwe, gezonde cellen.

ALMOND OIL

AVOCADO-OLIE

VITAMINE E, VITAMINE A EN VITAMINE F.

PRESENTATIE: 15 mL

GEBRUIK: • Gebruik op gereinigde lippen 1 tot 2 keer 
per dag.

2e Fase: BEHANDELING

HYAL-FILLER 
HOOGWAARDIG CROSS-LINKED HYALURONZUUR

Serum ontworpen om oppervlakkige tot diepe rimpels glad te 
strijken, 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 gelijkmatig  cross -linkedproces en 100% van de 
hyaluronzuurketens bereikt het een langere levensduur en 
weerstand tegen afbraak. Hyaluronzuur is onderworpen aan een 
zuiveringsproces dat het mogelijk maakt om de resterende BDDE-
residugehaltes tot een minimum te beperken, wat een maximale 
zuiverheid garandeert. 
SAMENSTELLING:

100% NATUURLIJKE 

BEHANDELING MET LANGDURIG 

EFFECT

• CROSS-LINKED HYALURONIC ZUUR
INDICATIES:
• Vullen van rimpels
• Verhoging, profilering en hydratatie van
de lippen
• Wangen
• Gemarkeerde nasolabiale groef
• Perioraal gebied
• Marionetlijnen
• - Handen
TE BEHANDELEN GEBIED : Gelaat, nek,décolleté en handrug.

GEBRUIK:
Mesotherapie, Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen. Synergie 
met apparaten en transepidermale toedieningssystemen 

(microneedling, elektroporatie, iontophorese, ultrasone 
golven, enz.). Niet voor injectie.

PRESENTATIE: 5 x 5 ml

10 sachets of exfoliator 

4 cross-linked Hyaluron serums

10 lip balsems

BEVAT:

           10 Silicone naaldkoppen 
voor Enpitsu pen

10 lip vliesmaskers

Optioneel: 
ENPITSU pen + batterij + lader

HYAL-IN PROFESSIONAL KIT 



+32 38 865 465

info@b-professional.be

Hoeikensstraat 5 unit 19 - 2830 Willebroek

www.b-professional.be
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