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Waarom een DNA-test?
U wilt fillers nemen of gebruikt ze al.
U heeft daarvoor een zeer deskundige arts
uitgekozen die gebruikmaakt van de beste materialen.
U weet echter niet hoe uw eigen afweersysteem
zal reageren op de fillers.

Waarom is de Bsure DNA-test voor u belangrijk?

De missie van Bsure

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ernstige complicaties
na behandelingen met fillers bij gemiddeld 2 op de 100 mensen
kunnen optreden.

Daarvoor is deze test.

Het wetenschappelijk onderzoek waarop de Bsure DNA-test
is gebaseerd, wijst uit dat indien u een bepaalde genetische
aanleg heeft er een kans is van 84% op deze ernstige
complicaties.

Bsure heeft als missie iedereen die een fillerbehandeling
overweegt - of al heeft gedaan - te informeren over een
optimale en veilige behandeling. Bsure is een social
enterprise en herinvesteert verdiensten in verder
onderzoek voor het voltooien van de missie.

Fillers en uw genetische aanleg

Een positieve uitslag van de Bsure DNA-test bevestigt
dat u deze genetische aanleg heeft. Het is dan af te raden
om over te gaan tot een fillerbehandeling.

Het medisch team dat aan Bsure is verbonden, heeft
jarenlange ervaring en veel expertise op het gebied
van fillerbehandelingen en mogelijke complicaties.
De DNA-test van Bsure kan artsen helpen om eventuele
ernstige complicaties te voorkomen.

Een fillerbehandeling is een veilige, niet-chirurgische
cosmetische behandeling. Toch kan het soms misgaan,
ook als de behandeling correct en professioneel
is uitgevoerd.
U kunt namelijk een genetische aanleg hebben waardoor
uw eigen afweersysteem extreem reageert op de fillers.
De fillers worden dan door uw lichaam afgestoten, wat
ernstige complicaties en levenslang hinder kan veroorzaken.
Om te bepalen of dit bij u het geval is, kan de Bsure
DNA-test voor fillerbehandelingen een cruciale rol spelen.

Bsure DNA-test
Bsure heeft een unieke DNA-test ontwikkeld die
aantoont of uw genetische aanleg een verhoogd
risico op ernstige complicaties door fillers kan veroorzaken.

Het Bsure platform
U bestelt de Bsure DNA-test via het Bsure platform:
www.bsuremedical.com
Via het Bsure platform heeft u toegang tot alle
informatie, vindt u antwoorden op vragen en kunt
u contact opnemen met deskundige artsen.
Op dit platform vindt u ook een lijst van
gerenommeerde professionals en klinieken met
wie wij samenwerken. Deze staan garant voor
een professionele en veilige behandeling.

De test is ontwikkeld in samenwerking met
4 gerenommeerde artsen en onderzoekers
aan medische universiteiten in Spanje en Nederland.

www.bsuremedical.com

