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 Jeg er så glad for å invitere dere på mitt LIP Masterclass hos Amabilis 

Academy. 

LIP MASTERCLASS er en utdanning for deg som er erfaren behandler innen 

filler injeksjoner. Mine store drømmer med leppefiller er å spre budskapet om 

hvor vakre lepper vi kan skape med lite volum, riktige teknikker og verktøy. 

På mitt Masterclass så skal dere lære de meste effektive og virkningsfulle 

teknikkene for å skape en tydelig leppeform og endre formen på suboptimale 

lepper. 

Vi vil gå metodisk til verk med grundig teori så du skal forstå hva jeg tenker og 

vurderer i forkant og under en leppebehandling. Deretter skal jeg hjelpe deg 

med å praktisere noen av mine teknikker på flere modeller så du kan stolt 

reise hjem å videreføre litt av min visjon på dine pasienter. 

Jeg ser veldig frem til å møte dere alle sammen og ønsker dere hjertelig 

velkommen til mitt LIP MASTERCLASS hos Amabilis Academy.

Med vennlig hilsen

Blanca M. Borrero.

Estetisk sykepleier

  

Kjære kollegaer



BLANCA MORENO BORRERO
ESTETISK SYKEPLEIER

Blanca M. Borrero er en autorisert sykepleier fra Spania, og har bodd  
og jobbet som sykepleier i Norge siden 2016.
Hun er i Norge videreutdannet innen injeksjoner ved Amabilis Academy 
og jobber i dag på Fillox i Oslo.  Hun er i løpet av kort tid blitt en av Oslo 
mest populære behandlere og er den desidert mest populære 
behandleren av leppefiller i Norge. Hun opplever at kunder kommer fra 
hele Europa for å ta behandlinger hos henne og har lang ventetid på 
sin klinikk. 

Blanca skiller seg lett fra andre behandlere ved at hun er opptatt av å 
tilpasse behandlingen til pasientens ansikt og ønske. Hun har teknikker 
som gjør at hun er i stand til å endre form og struktur på leppene, uten 
at leppene blir overfyllte og får en unaturlig form. Det er 
presisjonsarbeid og krever mye fokus på både ferdigheter og erfaring å 
jobbe med hennes teknikker. 

Blanca vil i løpet av kurset vise deg sine måter å jobbe på og vise 
hvordan hun behandler pasientene sine. Etterpå vil hun assistere deg 
som kursdeltager når du selv skal få behandle to modeller.

Ønsker du å bli en mester i å behandle lepper er dette det viktigste 
kurset du deltar på. Ta leppebehandling til et nytt nivå og lær av de 
beste. 



KURSPROGRAM

kl 09.00 - Registrering av kursdeltakere og frokost

kl 09.15 - Velkomst og introduksjon

kl 09.30 - HA fillere og ulike egenskaper (Reologi)
Hvordan fillerenes ulike reologiske egenskaper påvirker leppeformen 
og strukturen på leppene.

kl 09.50 - Leppeform og leppemorfologi
Forstå leppenes form, struktur og hvordan vi kan gjøre endringer på 
ulike lepper.

kl 10.10 - Injeksjonsteknikker
Hvordan ulike injeksjonsteknikker brukes på ulike lepper for å lage en 
mest optimal leppeform.

kl 11.10 - Leppefiller komplikasjoner
Forstå leppenes form, struktur og hvordan vi kan gjøre endringer på 
ulike lepper.

kl 10.40 - Viktig ved konsultasjon - SAPHIR
Lær hvordan du mest effektivt forstår kundenes behov og danner 
utgangspunktet for en vellykket behandling.

Vi kommer til å ta 5-10 minutter pause etter behov underveis.



kl 11.30 - LIVE injeksjon med Blanca Moreno
Hvordan jeg behandler både normale og vanskelige lepper.

kl 13.00 - Hands On Trening - Kursdeltakere
Alle kursdeltakere vil gjennomføre behandling på to modeller hver 
under supervisjon og instruksjon av Blanca Moreno.

kl 12.30 - Lunsj
Lær hvordan du mest effektivt forstår kundenes behov og danner 
utgangspunktet for en vellykket behandling.

kl 19.00 - Q/A og utdeling av sertifikater
Alle kursdeltakere vil gjennomføre behandling på to modeller hver 
under supervisjon og instruksjon av Blanca Moreno.

Pris: Kr 17 500,- 
Inkludert alt av produkter, medikamenter, lunsj, mineralvann 
og oppfølging i etterkant. 

Alle kursdeltagere får også komme å hospitere hos Blanca på klinikken i etterkant 
av kurset. Vi har nå stengt hospiteringen hos Blanca, og det er kun åpent for Lip 
Masterclass elever. 



Er du interessert i å være student hos oss, eller har 
spørsmål angående spesialiseringen?

 
 
 
 

kontakt@amabilis.no
93 68 93 97

 
 
 
 
 
 
 
 

For mer informasjon, kontakt:
Telefon: 93 68 93 97, Parkveien 21, 0350 Oslo, 

kontakt@amabilis.no

ØNSKER DU Å VITE MER?


