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Asiakkaiden 
kokemuksia

B-Lite on rinta- 
implanttiteknologian 
tärkein kehitysaskel 
30 vuoteen.
Dr Christopher Inglefield 
plastiikkakirurgi, Lontoo

lisää
Kysy

LISÄTIETOJA:

Kysy plastiikkakirurgiltasi  
B-Lite-implanteista®. Muista:  
jos implantti on puhtaan-
valkoinen, se on B-Lite.™

Implanttien paino saattaa kiihdyttää rintojen 
luonnollisia ikääntymismuutoksia.

 

B-Lite-implantteja käytettäessä 
toipumisprosessi on lyhyempi kuin  
perinteisiä silikoni-implantteja käytettäessä. 
Työhön voi palata aikaisemmin ja kipuja  
on vähemmän.

Dr Kai Uwe Schlaudraff, plastiikkakirugi, Geneve
(Luento ASAPS:n vuosikokouksessa 2016)

Ammattilaisten 
näkemyksiä

Harrastan säännöllisesti 
juoksemista enkä tahtonut 
painavia implantteja, jotka 
pomppivat, kun juoksen.

Miksi ottaa lisäpainoa 
rintoihin, jollei se ole 
pakollista?

B-Lite-implanttini tuntuvat 
tosi luonnollisilta. Ihan kuin ne 
olisivat olleet aina osa minua.



Kirurgi & implantit – avain 
kauniiseen muotoon, 
luonnolliseen tuntuun ja 
kestävään lopputulokseen.

Taitava kirurgi ja laadukkaat implantit takaavat 
onnistuneen lopputuloksen.

Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana 
kirurginen osaaminen on lisääntynyt huimasti. 
Implantit sen sijaan ovat pysyneet samanlaisina 
kautta vuosikymmenten – tähän saakka.

B-Lite-implantit ovat markkinoiden ensimmäi- 
nen ja ainoa vaihtoehto asiakkaille, jotka tahtovat 
äärimmäisen kevyet rintaimplantit.

Rintaa tukevat kudokset 
menettävät ajan myötä 
elastisuuttaan. Tällöin rinnat 
jäävät maan vetovoiman 
armoille. Mitä painavammat 
rinnat, sitä enemmän  
kudokset venyvät.

Rintakudos muistuttaa kuminauhaa – kun sitä 
venytetään liian paljon, se ei enää palaa alkuperäiseen 
muotoonsa.

Kun implantin massa pienenee, pienenee myös 
rintoihin kohdistuva maan vetovoima.

Salaisuus on B-Lite-implanttien mikroskooppisen 
pienissä palloissa. Silikonigeeliin suljetut ontot 
mikropallot tekevät B-Lite-implanteista jopa 30 % 
kevyemmät verrattuina perinteisiin silikoni-implantteihin.

Mikropallot ovat erittäin vahvoja – ja ne kestävät 
erinomaisesti painetta. Voit sukeltaa ja lentää niin paljon 
kuin tahdot.

30% kevyemmät

Jopa

Kevytrakenteiset

B-Lite® Teknologia

rintaimplantit

Miksi

2753,9 = grammaadl
3903,9 = grammaa

Tilavuus Tilavuus Paino Paino

dl

Rintakudokseen 
kohdistuva 
maan vetovoima 
on suoraan 
verrannollinen 
rintojen painoon -  
Hooken laki

Kevytrakenteisissa B-Lite- 
implanteissa käytetään  
turvallisia, kliinisesti tutkittuja 
materiaaleja uudenlaisella,  
innovatiivisella tavalla. Tuloksena 
luonnollisen täyteläiset, kiinteät 
ja kevyet rinnat.

Silikonigeelin sisällä olevat  
ontot mikropallot ovat 
sitoutuneet geeliin pysyvästi.

PERINTEISET  
SILIKONI-IMPLANTIT B-LITE:


