NECHAJTE
VAŠU
KRÁSU
ZAŽIARIŤ

Často počúvame o kyseline hyalurónovej!
Ale akú úlohu v skutočnosti má?

Nie je to však nevyhnutné! Aj keď sa vaša pleť
mení, môžete zasiahnuť a udržať jej krásu.

Kyselina hyalurónová (KH) je prirodzená súčasť vášho tela
a zohráva dôležitú úlohu v udržiavaní peknej a zdravej pleti.
Táto základná zložka kože zadržiava vodu ako špongia,
a tým zachováva pleť hydratovanú.

ÚČINNÁ PREVENCIA

PLEŤ SA VPLYVOM ČASU MENÍ

ZLEPŠENIE KVALITY PLETI

Hlavnými príčinami starnutia pleti sú nadbytok oxidantov
(voľných radikálov)* a postupná strata vlastnej kyseliny
hyalurónovej.

Aplikáciou kyseliny hyalurónovej je možné nahradiť jej prirodzenú stratu v koži, zároveň však podporiť aj produkciu
vlastného kolagénu4 a dosiahnuť tak:

MLADÁ PLEŤ

Injekčná aplikácia kyseliny hyalurónovej slúži ako prevencia
predčasného starnutia a na prežiarenie pleti.3

vyhladenie
vrások
ZRELÁ PLEŤ

prežiarenie
pleti

obnovu
objemu

Vekom môžete stratiť až 2/3 z celkového množstva vašej KH.1
Vo veku 35 rokov je hrúbka kože tenšia v priemere o 22 %.2
V dôsledku stenčenia sa koža stáva viac krehkou, dehydrovanou a jej elasticita sa znižuje.

Účinky injektovateľnej kyseliny hyalurónovej
umožňujú oddialiť chirurgický anti-aging zákrok
v budúcnosti.5

Tak ako vyschýnajúce jablko, aj pleť,
ktorá je vekom ochudobnená o zdroje
hydratácie, stráca svoj jas a elasticitu.

Približne 80 % starnutia pleti
spôsobuje UV žiarenie.6

*Nezdravý životný štýl spojený s ďalšími faktormi, ako sú nevyvážená strava
a fajčenie, ovplyvňujú vzhľad a kvalitu pleti.

REDENSITY 1

BEAUTY BOOSTER

Odďaľuje vznik prvých vrások

Vyhladzuje zrelú pleť

Začína sa vaša pleť meniť? Radi by ste si ju udržali hladkú,
hydratovanú a krásnu čo najdlhšie? Chráňte ju a povzbuďte
s Redensity 1.7

Je vaša pleť oslabenejšia a tvoria sa vám vrásky? Radi by ste
predĺžili a zlepšili účinok injektovaného výplňového materiálu? Hydratujte a rozžiarte vašu pleť s Redensity 1.

JEDINEČNÉ A PATENTOVANÉ
ZLOŽENIE
Vysoká koncentrácia prirodzenej nezosieťovanej kyseliny
hyalurónovej + kombinácia antioxidantov, aminokyselín,
minerálov a vitamínu, ktoré sa prirodzene nachádzajú
vo vašej pleti.
HYDRATÁCIA
KH
ARGINÍN

ANTIOXIDAČNÁ OCHRANA
KH
GLUTATIÓN, N-ACETYL-L-CYSTEÍN,
KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ

KEDY & NA AKÉ OBLASTI JE MOŽNÉ
REDENSITY 1 POUŽIŤ?8
Lekár vám odporučí najoptimálnejší postup ošetrenia
podľa potrieb vašej pleti:
− pravidelne ako základné ošetrenie na prevenciu
pred starnutím pleti
− ako alternatíva alebo aj kombinácia s ďalšími ošetreniami
− pri vybraných príležitostiach na rehydratáciu a prežiarenie
vašej pleti (napríklad pred a po dlhšom vystavovaní sa
slnku, pred dôležitou spoločenskou udalosťou, atď.)
Na ošetrenie tváre, krku a dekoltu.

REŠTRUKTURALIZÁCIA TKANÍV A REGENERÁCIA BUNIEK
KH
LEUCÍN, IZOLEUCÍN, VALÍN, GLYCÍN, LYZÍN, TREONÍN, PROLÍN,
VITAMÍN B6, ZINOK, MEĎ

Redensity 1 je nezosieťovaný tekutý gél kyseliny hyalurónovej, ktorý umožňuje jemnú aplikáciu vo vybraných oblastiach
pomocou drobných vpichov.
TEOSYAL Redensity® 1 je produkt rady TEOSYAL® PureSense (zdravotnícky
materiál triedy III, s CE značkou) len pre profesionálne použitie.

Na predĺženie účinku ošetrenia a dosiahnutie dlhotrvajúcich výsledkov sa odporúča absolvovať kompletný
protokol ošetrení:
− pre optimálny výsledok: 3 ošetrenia v 3-týždňových intervaloch pre okamžitý a kumulatívny účinok
− pre udržanie výsledku (podľa potreby): 1 ošetrenie
obvykle 3-krát za rok

REDENSITY 1
Zlepšenie kvality pleti*...

ZL E PŠ EN I E:

BEAUTY BOOSTER
...potvrdené klientmi*

91.7 %
BOLO SPOKOJNÝCH S OŠETRENÍM

PREŽIARENIE

+60 %

ELASTICITA

+56 %

ŠTRUKTÚRA

91.7 %

JE PRIPRAVENÝCH
SI OŠETRENIE
ZOPAKOVAŤ

90.3 %

ODPORÚČA
OŠETRENIE

+59 %

HYDRATÁCIA

+61 %

„Všetci mi hovoria, že moja pleť žiari.“
Oľga, 53

„Výsledok je prirodzený, presne
taký ako som očakávala.“
Lisa, 47
„Mám pocit, že moja pleť
je hladšia a pevnejšia...
Cítim sa oveľa lepšie.“
Anna, 35

„Redensity 1 je ako zázračný krém,
ktorý vyplní pleť zvnútra. Výsledok
je okamžitý a dlhotrvajúci.“
Petra, 42

*Štúdia Teosyal® PureSense Redensity 1. Dr. Knoll, Dr. Vivier, Dr. Carre, Dr. Micheels. Máj 2013. Výsledky celkového estetického zlepšenia pre indikácie v oblasti tváre, podľa hodnotenia lekárov, 9 týždňov po prvom ošetrení. Protokol pozostával z 3 ošetrení v 3-týždňov ých intervaloch. Táto štúdia preukazuje veľmi dobrú znášanlivosť ošetrenia: medzi hlavné
hlásené nežiaduce účinky patrili dočasné pupienky na tvári, bolestivosť, hematómy a pocit svrbenia na krku a v dekolte.

R EDEN S IT Y 1
NECHAJTE VAŠU KRÁSU ZAŽIARIŤ

Často kladené otázky

AKO PREBIEHA OŠETRENIE?
− Malé množstvá Redensity 1 sa aplikujú drobnými vpichmi
veľmi tenkou ihlou povrchovo do kože alebo podkožia
okolo vrások a rovnomerne do celej ošetrovanej oblasti.
Takýmto spôsobom kyselina hyalurónová a ostatné zložky
v Redensity 1 pôsobia priamo vo vnútri kože.
− Injektovanie môže byť manuálne (pomocou striekačky a
ihly) alebo pre zvýšenie vášho komfortu riadené elektronicky pomocou injekčného systému (napr. TEOSYAL®Pen).
− Ošetrenie trvá približne 20 minút.

MÔŽEM SA IHNEĎ PO OŠETRENÍ
VRÁTIŤ K BEŽNÝM AKTIVITÁM?
V oblasti ošetrenia sa môžu vyskytnúť jemne viditeľné
známky injektovania.* Tieto nedokonalosti zvyčajne rýchlo
ustúpia, preto nie je dôvod na dlhšiu rekonvalescenciu.

SÚ VÝSLEDKY OŠETRENIA
VIDITEĽNÉ OKAMŽITE?
Výsledky sú viditeľné ihneď po prvom ošetrení. Pleť je na
pohľad zdravšia, menej vráskavá, lepšie hydratovaná a pružnejšia. Postupne, od jedného ošetrenia k ďalšiemu, vaša
tvár čoraz viac žiari a pleť sa stáva pevnejšou.7

JE OŠETRENIE BOLESTIVÉ?
Pre vyšší komfort počas injekčného ošetrenia obsahuje
Redensity 1 lidokaín, celosvetovo využívané lokálne anestetikum. Redensity 1 sa injektuje drobnými vpichmi s veľmi
tenkou ihlou. Pre zvýšenie komfortu je pred ošetrením možné použiť anestetický krém na znecitlivenie.

AKO DLHO PRETRVÁVA ÚČINOK
OŠETRENIA?
Kyselina hyalurónová sa skladá zo vstrebateľných molekúl.
Jej účinky sú dočasné a závislé od viacerých faktorov: typ
pokožky, vek, oblasť ošetrenia, technika injektovania, atď.
Pre optimálny výsledok sa odporúča absolvovať protokol
troch ošetrení, v opakovaní 2 až 3-krát ročne.

Teosyal® PureSense Redensity 1 je indikovaný na prevenciu pred vznikom vrások
a na rehydratáciu tváre, krku a dekoltu. Je určený len na injektovanie lekárom.
Jeho hlavné zložky sú kyselina hyalurónová (15mg/ml) a hydrochlorid lidokaínu
(3mg/g). Tento produkt je regulovaný zdravotnícky materiál (trieda III).
Zdroje:
1. Labat-Robert J. et al. Aging of the extracellularmatrix. Médecine & Longévité.
2012 March; 4(1):3-32. 2. Farage MA, Miller KW, Elsner P, Maibach HI. Characteristics of the Aging Skin. Adv Wound Care (New Rochelle). 2013 Feb;2(1):510.3. Baspeyras M, et al. Clinical and biometrological efﬁcacy of a hyaluronic acidbased mesotherapy product: a randomised controlled study. Arch Dermatol
Res. 2013 Oct;305(8):673-82.4. Anderegg U, et al. More than just a ﬁller - the
role of hyaluronan for skin homeostasis. Exp Dermatol. 2014 May;23(5):295303. 5. Údaje z SNDV (Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues)
6. Papakonstantinou E, et al. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1;4(3):253-8. 7. Údaje z AFME (Association Française
de Médecine morpho-Esthétique et anti-âge) 8. Teosyal® Puresense Redensity 1
návod na použitie.

*Môžu sa vyskytnúť prípadné nežiaduce účinky spojené s injektovaním, ktoré sa objavia ihneď po
Pacient by mal informovať lekára o akýchkoľvek nežiaducich účinkoch okrem už spomínaných

ošetrení alebo s oneskorením. Okrem iných sem patria: opuch, hematóm a začervenanie pokožky.
alebo ďalších, pretrvávajúcich dlhšie ako jeden týždeň.

TEOSYAL® PEN je motorizovaný, bezšnúrový prístroj na injektovanie kyseliny hyalurónovej za účelom zmierniť vrásky a poklesy kože, vyrábaný spoločnosťou Juvaplus SA. Tento medicínsky
prístroj je regulovanou zdravotníckou pomôckou (trieda IIa) s CE označením (CE 0434) v rámci tohto nariadenia. V prípade, že máte záujem o viac informácií, kontaktujte prosím vášho lekára.

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 jednoznačne produktmi tej najvyššej
kvality a čistoty.
Valérie Taupin
CEO & Zakladateľ, TEOXANE
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