REGENOVUE
KWAS HIALURONOWY
WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI
Natychmiastowy efekt
gładkiej i jędrnej skóry

KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy, oznaczany skrótem
HA (hyaluronic acid), to naturalny związek
chemiczny występujacy w dużych
ilościach w organizmie człowieka.
Jest on szczególnie ważny dla skóry,
gdzie pełni funkcję „łącznika“
wzmacniającego i wiążącego tkanki.

NAWILŻENIE
I ELASTYCZNOŚĆ
Wraz z wiekiem komórki zaprzestają
wytwarzania odpowiedniej ilości HA,
co prowadzi do zwiotczenia i utraty
elastyczności skóry oraz powstawania
zmarszczek. Preparaty z kwasem
hialuronowym łączą włókna kolagenowe
i wiążą cząsteczki wody sprawiając,
że skóra staje się bardziej nawilżona
i sprężysta.

REGENOVUE
Nowa seria usieciowanego kwasu
hialuronowego została stworzona
w oparciu o wieloletnie doświadczenie
na rynku medycyny estetycznej.
Wyjątkowa formuła monofazowego
dermowypełniacza Regenovue ma
szczególne zastosowanie w terapiach
przeciwstarzeniowych do kompleksowej
korekcji twarzy; modelowania,
wygładzania i wolumetrii.
Produkty posiadają CERTYFIKAT CE 2292

JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
I TOLERANCJA

Dermowypełniacze REGENOVUE, jako czasowe
implanty, są wyrobami medycznymi klasy III,
gwarantującej najwyższą jakość produktu i bezpieczeństwo zabiegu. Opatentowana formuła
REGENOVUE, jego molekularne i biofizyczne
właściwości, spełniają oczekiwania zarówno
lekarzy jak i pacjentów.

100% naturalny oraz biodegradowalny wypełniacz REGENOVUE gwarantuje doskonałą
tolerancję i biokompatybilność bez niepożądanych reakcji immunologicznych. Natychmiastowe efekty wypełnienia, z zachowaniem
naturalnego wyglądu, utrzymują się w skórze
do 18 m-cy.

REGENOVUE
NOWA GENERACJA WYPEŁNIACZY Z KWASEM HIALURONOWYM
WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ
REGENOUVE
umożliwia lekarzowi gładkie wstrzyknięcie,
a wysoki kąt fazowy zapewnia pacjentowi
uczucie komfortu podczas zabiegu. Im
większa elastyczność HA, tym większa jego
wytrzymałość podczas wprowadzania do skóry.
WYSOKI POZIOM LEPKOŚCI REGENOVUE
zapobiega przemieszczaniu się i transformacji
kwasu hialuronowego pod skórą.

JEDNORODNOŚĆ STRUKTURY gwarantuje
doskonały efekt estetyczny. Dzięki bardziej
regularnej i zwartej strukturze, zapewnia
naturalny efekt powiększenia.
MATERIAŁ SIECIUJĄCY BDDE w preparacie
Regenovue nie wykazuje obecności wolnych
cząsteczek BDDE. Nadmiar tych cząsteczek
ulega rozpuszczeniu po usieciowieniu kwasu
hialuronowego.

WYSOKI POZIOM CZYSTOŚCI
zawartość ENDOTOKSYN
<0,0015 EU/mg
Wypełniacze REGENOVUE zawierają
bardzo niskie stężenie endotoksyn.
Dopuszczalny poziom endotoksyn
w UE wynosi 12,5 EU/mg.

PEŁNA GAMA PRODUKTÓW
SZEROKIE ZASTOSOWANIE I PRECYZYJNA APLIKACJA

REGENOVUE FINE 1 ml
Wypełniacz zawierający kwas hialuronowy o najmniejszym rozmiarze
cząsteczek oraz mniejszym stopniu usieciowienia.
WSKAZANIA: powierzchniowe zmarszczki, okolice oczu
i zmarszczki mimiczne.
GŁĘBOKOŚĆ WSTRZYKNIĘCIA: górna warstwa skóry właściwej.

REGENOVUE DEEP 1 ml
Wypełniacz zawierający kwas hialuronowy o średnim rozmiarze
cząsteczek oraz średnim stopniu usieciowienia.
WSKAZANIA: średnie zmarszczki, fałdy wargowo-nosowe, głębokie
zmarszczki typu ,,lwia zmarszczka’’, podbródek, kość jarzmowa,
konturowanie i powiększanie ust.
GŁĘBOKOŚĆ WSTRZYKNIĘCIA: środkowa warstwa skóry właściwej.

REGENOVUE SUB-Q 1 ml
Wypełniacz zawierający kwas hialuronowy o największym rozmiarze
cząsteczek oraz najwyższym stopniu usieciowienia.
WSKAZANIA: głębokie zmarszczki, bruzdy wargowo-nosowe, kość jarzmowa,
podbródek, grzbiet nosa.
GŁĘBOKOŚĆ WSTRZYKNIĘCIA: dolne warstwy skóry właściwej.

REGENOVUE FINE

REGENOVUE DEEP

REGENOVUE SUB-Q

Stężenie: HA 24 mg/ml

Stężenie: HA 24 mg/ml

Stężenie: HA 24 mg/ml

Pojemność: 1,0 ml

Pojemność: 1,0 ml

Pojemność: 1,0 ml

Działanie: 8~12 miesięcy

Działanie: 12~18 miesięcy

Działanie: 12~18 miesięcy

Temp. przechowywania: 2~25˚C

Temp. przechowywania: 2~25˚C

Temp. przechowywania: 2~25˚C

Lepkosprężystość: 92

Lepkosprężystość: 179,15

Lepkosprężystość: 273

Zawartość opakowania:
strzykawka, igła 30G, igła 27G

Zawartość opakowania:
strzykawka, 2 x igła 27G

Zawartość opakowania:
strzykawka, igła 25G, igła 27G

NATYCHMIASTOWY EFEKT
Wypełnianie kwasem hialuronowym
to nie tylko likwidacja zmarszczek, ale
również modelowanie kształtu twarzy.
Wszystko odbywa się bez najmniejszej
ingerencji skalpela, a efekty terapii są
niemal natychmiastowe.

TERAPIA ANTI-AGING
Terapia przeciwstarzeniowa to szeroko
pojęte działania mające na celu zatrzymanie postępujących objawów i zredukowanie powstałych już zmian wynikających ze starzenia się tkanek. Idealnym
rozwiązaniem są zabiegi z użyciem
dermowypełniaczy Regenovue.

„ELIKSIR MŁODOŚCI”
Wypełnianie i wyrównywanie niedoskonałości skóry twarzy to jeden z popularniejszych sposobów na wykorzystanie
kwasu hialuronowego w dermatologii
estetycznej. Jego naturalne pochodzenie i zbawienne dla skóry właściwości
zapewniają niezwykłe efekty.
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