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A felemelő töltőanyag

Jobb érzés a bőrében

Szeretné magát jobban érezni a
bőrében?
Persze, hogy szeretné. Mindnyájan fiatalosabban és
frissebben szeretnénk kinézni. Jól kinézni azt jelenti,
hogy magabiztosak vagyunk és kézben tartjuk a
mindennapokat.

„A külső javítása magabiztossá, ezáltal
nyugodtabbá tesz bennünket.”
Ahogy öregszünk, kritikusan követjük a változásokat
a tükörben és hasonlítjuk össze a fiatalkori
állapottal. Egy fiatal arcnak határozott formája és
éles kontúrjai vannak. De az öregedéssel a bőr
elveszíti nedvességtartalmát, rugalmasságát és
feszességét. A korábbi szép kontúrok és formák
eltűnnek.

Manapság, az önértékelés során, kevésbé fogadjuk el passzívan az öregedés
folyamatát és következményeit. Helyette vannak lehetőségeink a szépséget
visszanyerni annak összes velejárójával: fiatalosság, vonzerő, és életkedv.
A tanulmányok egyértelműen kimutatták, hogy akik esztétikai kezeléseken vettek
részt, tudatában vannak a vonzerejüknek és magabiztosak.

„Az európai nők és férfiak 50%-a
fél az öregedés jeleitől.”
Legtöbbünk számára az öregedés nem csak a szülinapi gyertyák számának vagy a
tapasztalatok növekedését jelenti. A felmérések szerint a nők különösen félnek a
fiatalság, a magabiztosság és a vonzerő elvesztésétől.

Félek az öregedéstől, félek a…
magabiztosság

vonzerő

52%*

46%*

fiatalosság

43%*
...elvesztésétől.

* A kezelésekben résztvevő nők legfőbb motivációi.

Az öregedés jelei
A szépség a korral szemben
Számos jele van az öregedésnek, amiket mi és mások is észrevesznek. A barátok és a partnerek
veszik észre és teszik először szóvá a változás látható jeleit – legyen az egy ránc, vagy a kontúrok
elvesztése.

Alkalmak, amikor a nők szembesülnek az öregedéssel*
Idősebbnek nézték a koránál
Barát megjegyezte
Partner megjegyezte
Kerek születésnap
Fiatalkori fényképek nézegetése
Maga észlelt vonalkát, ráncot az arcán

6%
9%
11%

„Akkor vettem észre, hogy
mennyit öregedtem, amikor
megnéztem egy korábbi
fotót magamról.”

18%

48%
56%

Fontos a természetes megjelenés
Az arckezeléseket egyre inkább fegyvernek tekintik az öregedés elleni harcban – jó
megoldásnak egy elkerülhetetlen folyamat ellen. A bőrstruktúra gyengéd belső megújításával és
megerősítésével megtarthatja a jó külső megjelenését – miközben önmaga maradhat.
* %-a a válaszadó nőknek

Kollagén: a fiatalos megjelenés kulcsa
A kollagén biztosítja a rugalmasságot és a teltséget.
A kollagén a fő fehérje alkotó része a bőrnek, feszessé, teltté, simává teszi azt. Az öregedéssel
a természetes kollagén termelés lelassul, így a bőr elvékonyodik és elveszíti teltségét,
rugalmasságát. Ennek a következménye a ráncok, az arcforma elváltozása, a kontúrok eltűnése.

Fiatalos megjelenés

A kor jelei

Feszes és sima a bőr.

A bőr elveszíti a rugalmasságát
és petyhüdté, ernyedtté válik.

Radiesse®: a kollagén serkentő
Az azonnali feltöltő hatás mellett a Radiesse® magas minőségű hatóanyagai serkentik a természetes
kollagén termelődést is. Ennek köszönhetően a bőr visszanyeri a fiatalos feszességét, és
rugalmasságát – visszatér a természetes, eredeti szépségünk.

Radiesse®: A FELEMELŐ TÖLTŐANYAG
A Radiesse® tökéletesen alkalmazható mélyebb ráncokra, emelésre és kontúrozásra.
Kérdezze orvosát, hogy arca melyik része igényli a Radiesse® kezelést.

Orcák
Nasolabiális ráncok
Marionett
vonalak
Áll
Állvonal
Kézfej

Felemelő eredmények a Radiesse® termékkel
Függően az Ön igényeitől a Radiesse®-szel kisebb problémákat is meg lehet oldani, de komplex
egész arc kezelést is lehet végezni hosszú távú eredményekkel.

Helyi beavatkozás

Előtte

Utána

Teljes arc emelés, kezelés

Előtte

Utána

A kezelés nem kor kérdése
A jóllét érzése a döntő tényező
A modellünk maga is
kipróbálta, ez az ő
története:
A modellkedés egy olyan
tevékenység, amit imádok.
Imádom a sokszínűséget a
munkámban. A modell élet
folyamatos figyelmet igényel.
A mindennapi életben az
utazás gyakran fáradttá és
kimerültté tett. Úgy éreztem,
hogy idősebbnek nézek ki.
A munkámban mindennap
olyanokkal találkozom,
akik a legjobb formájukat
hozzák. A modellkedés egy
versenyszakma.

„Modellként minden egyes nap fontos a
friss, fiatal és egészséges megjelenés.
Minél jobban nézek ki, annál jobban érzem
magam és annál több munkát kapok!”

Így megkérdeztem
magamtól, hogyan tudnám a
megjelenésemet felfrissíteni,
megújítani. Kipróbáltam már
minden krémet és különböző
készítményeket, észrevehetően
jelentős eredmények nélkül.
Mivel fontos számomra a
természetesség, így a plasztikai

Előtte

sebészeti beavatkozás nem jött szóba.
Ragyogó megjelenést, az arcom egy enyhe
megemelését és a ráncok diszkrét elsimítását,
feltöltését igényeltem, úgy, hogy az arcom
tipikus jellege ne változzon. A bőrgyógyászom
Radiesse®-t javasolt.
A Radiesse® egy jó köztes megoldás a krémek
és a plasztikai sebészeti beavatkozások
között. Arra használják, hogy a kollagén
termelődés serkentésével visszatöltsék az arc
elvesztett teltségét, térfogatát és feszesítsék a
megereszkedett arckontúrokat. Mondta, hogy
a nasolabiális ráncaimat könnyedén feltöltheti

Utána

Radiesse®-szel. Modellként sovány vagyok,
ezért az orcáim nem eléggé teltek, ezeket
akartam kerekebbé tenni.

„A kezelés csak fél óráig tartott és az
eredmények csodálatosak voltak!”
Belenéztem a tükörbe és azonnal felfrissülve,
megfiatalodva éreztem magamat, jól éreztem
magam ismét a bőrömben. És ami fontos, hogy
a megjelenésem nem változott, de az összhatás
sokkal jobb lett.

Az év
terméke
1
2013
10 év
tapasztalat:
több, mint
4000 páciens a
tanulmányokban²

Radiesse®

az egyik legbiztonságosabb
töltőanyag a világon³

90%-os
megelégedettség

12 hónap
után is 4

1
2
3
4

Az első európai esztétikai kongresszus (AMEC) zsürije által díjazva.
Adatok kérésre.
Dr. Mariano Busso bőrgyógyász, Miami, USA.
Moers-Carpi M, et al. Dermatol Surg. 2007 Dec; 33 Suppl 2: S144–51.

Leggyakoribb kérdések

Mi a Radiesse® ?

A Radiesse® egy befecskendezendő töltőanyag,
amely azonnal feltölti az arc volumenét, kisimítva
az öregedés zavaró tüneteit. Befecskendezés
után nem csak, hogy teltebbé teszi az arcot,
hanem idővel a test természetes kollagén
újratermelődését is serkenti, amely 1 éven túl is
eredményt biztosít a páciensek nagy részére.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a
Radiesse® ?

A Radiesse® 2003 óta engedélyezett európai
piacokon és 2006 óta elérhető az amerikai
piacon. Mindkét regisztráció (CE, FDA) a helyi
piacokon a termék biztonságosságára vonatkozó
standard.

Hogy történik a kezelés?

Az orvosa elmagyarázza Önnek a kezelés
menetét és a személyre szabott lehetőségeket.
Általában 30 percet vesz igénybe. Hatása
azonnal látható.

Mi van akkor, ha a páciens gyógyszert
szed?

Kérjük, hogy tájékoztassa orvosát minden
gyógyszerről, amit szed rendszeresen, még ha
nem receptkötelesek is. Az aszpirin tartalmú
készítmények és vitamin táplálék kiegészítők
többlet vérzést okozhatnak. Orvosa ennek
ismeretében dönt a beavatkozásról.

Várhatóak-e mellékhatások?

Enyhe kellemetlenséget érezhet az injekciózás
miatt. Duzzanat, fájdalom, csípő érzés, égő
érzés, vérzés, elszíneződés, érzékenység
előfordulhat, de ezek normál esetben néhány
nap alatt elmúlnak. Kérjük, hogy fentiekkel
kapcsolatban konzultáljon orvosával.

Milyen sokáig tart a Radiesse® hatása?

Az egyéni eredmények függenek a kortól, bőr
állapotától, életmódtól, anyagcserétől és
természetesen a kezelt területtől. A legtöbb
páciens esetében 1 éven túl látható volt az
eredmény.

Lehet a Radiesse®-t kombinálni más
termékekkel?

A holisztikus megoldás érdekében lehetséges a
kombináció, a Merz cég más termékeivel.
Kérdezze orvosát a Belotero® termékcsaládról,
amely speciálisan arckezeléshez lett kifejlesztve.

Érezhető a Radiesse® a bőrben?

A beavatkozás után esetleg átmenetileg
érezhető, de röviddel utána már teljesen beépül
a szövetek közé.

Hol tudhatok meg többet a Radiesse®ről?

Kérjük, hogy beszéljen az orvosával vagy keresse
fel a honlapjainkat!

Az Ön orvosa:

Szakmai képzésen részt vett partner orvosaink listáját a honlapunkon találja.
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Esztétikai Kezelések Világszerte

A Radiesse® regisztrált márkanév, a Merz Pharma GmbH tulajdona.
Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße
100 60318 Frankfurt am Main, Germany
www.merzaesthetics.com, www.radiesse.eu, www.say.eu
Kizárólagos magyarországi forgalmazója a Medicontur Kft. 1124 Budapest,
Tamási Áron u. 38. Tel.: 1 201 3409
www.esthetics.hu, www.valodiszepseg.hu

