VAŠA KRÁSA

MÁ BUDÚCNOSŤ
THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE

AKÉ NEDOSTATKY RIEŠIA
OŠETRENIA S KYSELINOU HYALURÓNOVOU?
VAŠA KRÁSA JE JEDINEČNÁ,
TAK AKO NAŠA RADA VÝPLNÍ
NA BÁZE KYSELINY HYALURÓNOVEJ
Kyselina hyalurónová je prirodzená súčasť kože. Dokáže absorbovať
a zadržať vodu ako špongia a tým udržiava pokožku jemnú, pevnú
a hydratovanú. V estetickej medicíne sa používa vo forme gélu.1
Na dosiahnutie celkového omladenia a skrášlenia tváre používa
estetický lekár špeciálne výplňové materiály na báze kyseliny
hyalurónovej. Umožňujú obnoviť stratený objem a zharmonizovať
kontúry tváre, vyplniť vrásky a záhyby, odstrániť kruhy pod očami,
zväčšiť pery či upraviť ich tvar, ako aj zlepšiť celkovú kvalitu kože.
Výsledný efekt by mal byť prirodzený, nenápadný a prispôsobený
vašej tvári a osobnosti.

TO NAJLEPŠIE
Z KYSELINY HYALURÓNOVEJ
2

Výsledkom ošetrenia by malo byť zvýraznenie vašej prirodzenej krásy a dosiahnutie
mladšieho a harmonického vzhľadu
so zachovaním výrazov vašej tváre.
Na základe vašich predstáv o výsledku
a zhodnotenia pri konzultácii zvolí lekár plán
ošetrenia, pričom zvyčajne postupuje
od hlbších vrstiev tváre až ku povrchovým:
1
2
3

4

Obnova strateného objemu (kosti a tuk)
Vyplnenie vrások a záhybov
Úprava pier a odstránenie kruhov
pod očami
Zlepšenie kvality kože

Pri ošetrení je dôležité zvoliť vhodné výplňové materiály
s vlastnosťami prispôsobenými pre danú oblasť.

1. Papakonstantinou et al. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012; 4(3): 253-8.

ABY AJ
VÁŠ VZHĽAD
ODZRKADĽOVAL
VAŠU VNÚTORNÚ
MLADOSŤ...
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ZACHOVANIE DYNAMIKY TVÁRE
JE KĽÚČOM K PRIRODZENÉMU VÝSLEDKU

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY TEOSYAL RHA®
DYNAMICKÁ ESTETIKA

TVÁR JE
DYNAMICKÁ!
TEOSYAL RHA®
SA DOKONALE
PRISPÔSOBUJE
JEJ POHYBOM.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Vedeli ste, že ľudská tvár má
43 svalov, vďaka ktorým vieme
vytvoriť viac ako 3000 výrazov? 2,3
Svaly, tkanivá a koža sú neustále aktívne,
aj počas spánku. Vekom tvár stráca
objem, znižuje sa elasticita kože,
čo vedie k poklesu tkanív na tvári, vzniku
vrások a zhoršeniu celkovej kvality kože.4
Aby výplňový materiál na báze kyseliny
hyalurónovej pôsobil prirodzene, musí byť
schopný prispôsobiť sa pohybom tváre
a odolávať tlaku, ktorý pri nich vzniká.4-7

VÝRAZY VAŠEJ TVÁRE
SÚ JEDINEČNÉ, TAK
PREČO ICH NEPONECHAŤ
PRIRODZENÉ?
2. De Paula M. et al. 2006 Psychology of Emotion. 3. D. Matsumoto D. et al. 2012 Nonverbal
Communication: Science and Applications. 4. Michaud T, et al. Facial dynamics and
emotional expressions in facial aging treatments. Journal of Cosmetic Dermatology.
2014; 0:1-13. 5. Gold MH, et al. Use of hyaluronic acid fillers for the treatment of the aging face. Clinical
Interventions in Aging. 2007; 2(3):369–376. 6. Breithaupt AD, et al. Next-generation dermal fillers
and volumizers. Cosmet Dermatol. 2012; 25:184-19. 7. Pierre S, et al. Basics of dermal filler rheology.
Dermatol Surg. 2015; 41(suppl 1):120-6.
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SILA
Gél je schopný
odolávať vonkajším
a vnútorným tlakom.

NATIAHNUTIE
Gél je schopný
natiahnuť sa,
prispôsobiť
sa pohybom
a vrátiť sa do
pôvodného stavu.

OPTIMÁLNA
INTEGRÁCIA
Gél je schopný
prispôsobiť sa
pohybom tváre
a hladko sa
integrovať do
okolitých tkanív.

TEOSYAL RHA® je prvý výplňový materiál
na báze kyseliny hyalurónovej, ktorý je špeciálne
zosieťovaný jedinečnou a inovatívnou metódou.
Táto metóda zachováva prirodzené reologické
vlastnosti kyseliny hyalurónovej s ohľadom
na dynamiku tváre.8
8. Study report 1820. TEOSYAL® RHA keeps its mechanical properties on a large range of stress - Rheological
properties of the RHA dermal fillers range. Data on file.
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ÚPRAVA
KONTÚR TVÁRE

STREDNE HLBOKÉ/
HLBOKÉ VRÁSKY
A ZÁHYBY

ÚPRAVA KONTÚR TVÁRE A VYPLNENIE VRÁSOK
VÝSLEDKY

Vrásky na čele
Prehĺbené spánky

OŠETRENIE:
vyhladenie
vrások na čele
Strata objemu
v oblasti líc
a lícnych kostí

Výrazné vrásky
na lícach

PRED

PO

Nosovoústne
vrásky
Poklesnuté kútiky

Ovisnuté syslie vačky

OŠETRENIE:
obnova objemu v oblasti líc

Nevýrazná
brada
PRED

RIEŠENIE

RIEŠENIE

ULTRA DEEP

RHA® 4

Hĺbkové injektovanie gélu, ktorý dodáva
objem a má dostatočnú silu odolávať
neustálemu tlaku spôsobenému opakovanými pohybmi svalov. Gél zároveň
koriguje úbytok kostí a/alebo stratu tuku
v ošetrovanej oblasti.
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PO

RHA® 2

RHA® 3

RHA® 4

Injektovanie gélu, ktorý ideálne vypĺňa
tie oblasti tváre, ktoré sú neustále
v pohybe.

OŠETRENIE:
obnova objemu
v oblasti líc
a zjemnenie
nosovoústnych vrások
PRED

PO
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JEMNÉ LÍNIE
& VRÁSKY

KVALITA
KOŽE

Stračie nôžky
TVÁR
Dehydrovaná,
unavená,
mdlá pokožka

Jemné povrchové
vrásky

VYHLADENIE JEMNÝCH VRÁSOK A ZLEPŠENIE KVALITY KOŽE
VÝSLEDKY

OŠETRENIE:
vyhladenie jemných vrások
a celkové zlepšenie
kvality kože

Harmonikové vrásky
(vrásky smiechu)

PRED

DEKOLT
Dehydrovaná,
suchá, tenká,
vráskavá koža

Vrásky na krku

OŠETRENIE:
vyhladenie vrások na krku

PRED

RIEŠENIE

RHA® 1

RHA® 2

Výplňový materiál s ľahkou konzistenciou, ktorý sa injektuje viac povrchovo.
Vyplní a vyhladí jemné dynamické
vrásky a omladí pokožku.

PO

RIEŠENIE

REDENSITY® 1

RHA® 1

Vaša pokožka potrebuje revitalizáciu,
regeneráciu a rozjasnenie. Na obnovu
štruktúry a zlepšenie kvality kože (hydratácia, tón, elasticita a textúra) je vhodná
aj kombinácia výplňových materiálov.

OŠETRENIE:
zlepšenie hustoty
a pevnosti pokožky

PRED
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PO

PO
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ODSTRÁNENIE KRUHOV POD OČAMI A ÚPRAVA PIER
VÝSLEDKY

2 ŠPECIFICKÉ OBLASTI
OKOLIE OČÍ A PERY
Vrásky
nad hornou
perou

OŠETRENIE:
odstránenie kruhov
pod očami

Poklesnuté
ústne kútiky
Kruhy
pod očami

Kontúry pier /
Objem pier
PRED

OKOLIE OČÍ

OKOLIE ÚST A PERY

RIEŠENIE

RIEŠENIE

REDENSITY 2
®

Okolie očí je jednou z prvých oblastí
výskytu známok starnutia. Zároveň je to
veľmi náročná a citlivá oblasť na ošetrenie,
a preto vyžaduje jemnú a bezpečnú výplň
pre prirodzenú a dlhodobú korekciu kruhov pod
očami.9

RHA 1
®

RHA® 2

RHA Kiss
®

RHA 3
®

KISS

OŠETRENIE:
dodanie objemu
a úprava kontúr pier

®

TEOXANE LipUNIQUE COLLECTION
Tak ako sú jedinečné pery každej z vás, tak sú
jedinečné aj vaše predstavy o výsledku ich
ošetrenia. Na dodanie objemu pier, zvýraznenie
ich tvaru, vyhladenie jemných vrások nad hornou
perou alebo omladenie pier je potrebné použiť
špecifický gél, ktorý pomôže dosiahnuť vytúžený
výsledok.

PO

PRED

PO

OŠETRENIE:
omladenie
a obnovenie kontúr pier

PRED
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9. Bass, L. Injectable filler techniques for facial rejuvenation, volumization, and augmentation. Facial Plast Surg Clin N Am. 2015; 23:479-488.

PO
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NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
O INJEKTOVANÍ KYSELINY HYALURÓNOVEJ
Čo je potrebné vedieť pred ošetrením?
Váš estetický lekár vás vopred informuje
o kontraindikáciách, možných nežiaducich
účinkoch a dá vám prečítať a následne
podpísať informovaný súhlas, kde nájdete
zhrnuté všetky potrebné informácie.
Neváhajte sa vopred opýtať na čokoľvek,
čo vám je v súvislosti s ošetrením nejasné.
Ako prebieha ošetrenie?
Váš lekár najskôr podrobne zhodnotí
oblasť, ktorú je potrebné ošetriť. Následne
injektuje výplňový materiál, ktorý je
v sterilnej striekačke a je určený na jedno
použitie. Ošetrenie trvá približne 20 minút.
Je ošetrenie bolestivé?
Vnímanie bolesti je veľmi individuálne
a záleží aj od ošetrovanej oblasti a použitej
techniky. Lekár môže na injektovanie zvoliť
typ výplňového materiálu TEOSYAL, ktorý
obsahuje anestetikum - lidokaín, vďaka
ktorému je zabezpečená minimálna
bolestivosť. Počas injektovania môžete
pociťovať jemný tlak a mierne štípanie
v mieste ošetrenia.

Kedy je viditeľný výsledok ošetrenia?
Výsledky sú viditeľné ihneď po prvom
ošetrení. V prípade potreby vám lekár
môže odporučiť doplňujúce ošetrenie
po 2 – 4 týždňoch.
Môžem sa hneď po ošetrení vrátiť
k bežným aktivitám?
V ošetrovanej oblasti sa môžu vyskytnúť
menšie modriny a/alebo opuch.*
Tieto reakcie však nebývajú pravidlom,
a pokiaľ sa predsa len vyskytnú, sú
zvyčajne mierne a krátkodobé. Nie je preto
potrebné vzdávať sa bežných aktivít.

ODPORÚČANIA
PRED A PO APLIKÁCII KYSELINY HYALURÓNOVEJ
– 15 dní pred a ani po aplikácii sa neodporúča
absolvovať zubné ošetrenia.
– Týždeň pred aplikáciou sa vyhýbajte užívaniu
vysokých dávok prípravkov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, vitamínu E a liekom
proti horúčke a zrážaniu krvi. V prípade, že
užívate niektorý z týchto liekov, poraďte sa
o ich vysadení s lekárom.
– 24 hodín pred a 72 hodín po aplikácii nepite
alkohol a intenzívne nešportujte.

– 12 hodín po aplikácii sa neodporúča
používať bežný make-up.
– Týždeň po aplikácii sa vyhýbajte nadmernému vystavovaniu sa slnku a teplotám
nižším ako 0˚C, taktiež nenavštevujte
saunu alebo turecké kúpele.
– Akékoľvek nejasnosti neváhajte konzultovať s vaším ošetrujúcim lekárom.

Od čoho závisí dĺžka trvania
účinku ošetrenia?
Odhadovaná dĺžka účinku závisí v prvom
rade od použitého materiálu a ošetrovanej
oblasti. Na dĺžku účinku rovnako vplývajú
aj ďalšie faktory, ako napr. životný štýl, typ
pleti, hĺbka vrások, spôsob injektovania
alebo injektované množstvo.

*Ihneď po injektovaní alebo s oneskorením sa môžu vyskytnúť bežné vedľajšie účinky. Patria medzi nich okrem iného: začervenanie, edém,
nerovnosti. O akýchkoľvek iných vedľajších účinkoch ako sú spomínané vyššie v texte alebo iných, ktoré pretrvávajú dlhšie ako týždeň, by ste mali
informovať vášho ošetrujúceho lekára.
TEOSYAL RHA®, TEOSYAL® PureSense Redensity 1 & 2, Ultra Deep a Kiss sú výrobné značky spoločnosti TEOXANE SA. Tieto produkty sú gély, ktoré obsahujú kyselinu hyalurónovú
a 0,3 % hydrochlorid lidokaínu (lokálne anestetikum, ktoré môže spôsobiť pozitívny výsledok antidopingového testu). Sú to zdravotnícke pomôcky triedy III a regulované zdravotnícke
produkty pod CE značkou (CE 2797) tohto regulačného opatrenia. Iba pre profesionálne použitie. Prosím prečítajte si návod na použitie.
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KO M P L E T N Á R A DA STA RO ST L I VO ST I O P L E Ť

TEOXANE COSMECEUTICALS

REVOLÚCIA V KOZMETICKEJ STAROSTLIVOSTI
Podporte výsledky ošetrenia domácou
starostlivosťou s medicínskou kozmetikou
TEOXANE, ktorá účinne bojuje proti
známkam starnutia.
Základom tejto kozmetickej rady je RHA®
(Resilient Hyaluronic Acid) – patentovaná
technológia zosieťovanej kyseliny
hyalurónovej, používaná aj
vo výplňových materiáloch TEOSYAL.
Spolu s ďalšími aktívnymi zložkami,
vybranými pre ich cielený anti-aging
účinok, poskytujú produkty tejto rady
komplexnú domácu kozmetickú
starostlivosť.

STAV PLETI

ČISTENIE

ŠPECIFICKÁ
STAROSTLIVOSŤ

PODPORTE
VAŠU KRÁSU
A OMLADENIE
AJ DOMA!

PODRÁŽDENÁ,
CITLIVÁ POKOŽKA,
PO OŠETRENÍ

MDLÁ POKOŽKA,
VIDITEĽNÉ PÓRY
& PIGMENTÁCIE

VRÁSKY,
PEVNOSŤ
& DEHYDRATÁCIA

RHA®
Micellar Solution

AHA Cleansing
leansing gel

3D Lip

R[II] Eyes

Vyživujúca & vyplňujúca
s t a ro s t l i v o s ť o p e r y

R H A ® s t a ro s t l i v o s ť o o k o l i e o č í
K r u h y p o d o č a m i – O p u c h y – V rá s k y

Č i s t i a c a p l e ťo v á v o d a
Tv á r & o č i

Čistiaci gél na tvár

RHA®
Vit C Serum
SÉRUM

Vitamín C
p re b e z c h y b n ý
v z h ľa d p l e t i

Advanced
Per fecting Shield
SPF30

DENNÁ
STAROSTLIVOSŤ

D e n n ý o c h ra n n ý
a n t i o x i d a č n ý k ré m

H y d ra t á c i a
& vyhladenie

Advanced
Filler
Hy d ratačný & spevňu j ú ci krém
- S U C HÁ P OKOŽ KA
- NOR M Á L NA A Ž Z M I E Š A NÁ P OKOŽ KA

Perfect Skin
Refiner

NOČNÁ
STAROSTLIVOSŤ

DOPLNKOVÁ
STAROSTLIVOSŤ

RHA® Serum

J e m n á o b n ova p o kož k y
10 % k y s e l i n a g l y ko l o v á

Deep Repair
Balm
Balzam na
u p o ko j e n i e p o kož k y

Kozmeceutická línia TEOXANE je rada kozmetických produktov podľa európskeho nariadenia 1223/2009. Kozmetické produkty nie sú určené na injektovanie.
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V dnešnej dobe už krása nemusí byť iba otázkou
veku. Ženy si želajú, aby ich krása pretrvávala čo
najdlhšie. To je tiež dôvod, prečo sa švajčiarske
TEOXANE Laboratories špecializujú na komplexný vývoj
injektovateľných gélov na báze kyseliny hyalurónovej.
Vedci, ktorých neustále poháňa vpred predstava
dokonalosti a inovácií, sa venujú najmä dosiahnutiu
maximálnej účinnosti a bezpečnosti vyvíjaných
produktov. Vďaka tomuto prístupu sú gély kyseliny
hyalurónovej a produkty medicínskej kozmetiky TEOXANE
jednoznačne produktmi tej najvyššej kvality a čistoty.

Nie som len CEOnosti,
a zakladatelka spoloczena !
som predovsetkym

DISTRIBÚTOR
Siklienka s.r.o.
Bratislava
info@siklienka.sk
www.teoxane.sk

Siklienka.sk

@kvalitouzakrasou
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