SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monumentális eredményt ünnepel a Merz Aesthetics: az Ultherapy® kezelések száma
világszerte elérte az egy milliós nagyságrendet

Frankfurt, Németország – 2017. május 18 – A Merz Aesthetics, a Merz Pharma csoport esztétikai
részlege a mai napon bejelentette, hogy az Ultherapy® mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy lezajlott a
világon az egymilliomodik kezelés. 2008-as globális és 2009-es amerikai indulása óta ez a nem-invazív
ultrahangos készülék szerte a világon változást hozott az esztétikai orvosi rendelők életébe azzal,
hogy csúcstechnológiát kínál a bőrfeszesítés és a lifting területén. A forradalmi kezelés az első és
eddig egyetlen olyan nem-invazív esztétikai kezelés, amit az USA Élelmiszerbiztonsági és
Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) jóváhagyott a szemöldök, nyak és toka megemelésére, illetve a
dekoltázson lévő ráncok és bőrredők mikrofókuszált ultrahangos kezelésére. Az Ultherapy®
úgyszintén megfelel az orvosi eszközökkel szemben támasztott európai minőségi és biztonsági
követelményeknek (CE).
– „Nem véletlen, hogy az Ultherapy® elérte az egymilliomodik kezelést a világon: ez a kedvenc
kezelés, amit a betegeimnek a bőr megemelésére és feszesítésére ajánlani szoktam.” – mondta Dr.
Doris Day bőrgyógyász szakorvos, a Day Dermatology and Aesthetics (New York, USA) alapítója. – „A
technológia nem csupán természetes módon serkenti a kollagén termelődését és vezet látványos
eredményhez, de a kezelés szinte semmilyen kieséssel sem jár a napi tevékenységből.”
Az orvosok körében még inkább népszerűvé teszi az Ultherapy® kezelést az az egyedülálló előny,
hogy ez az egyetlen olyan esztétikai készülék, ahol a valós képet mutató ultrahangos képernyő
segítségével a megcélzott terület szövetrétegei láthatóvá válnak. Ennek segítségével a kezelő képes
pontosan oda irányítani az energiát a kezeléshez, ahol arra leginkább szükség van. Ezt a különleges
technológiát több mint 50 klinikai vizsgálat és több mint 60, szakértők által véleményezett cikk,
valamint száznál is több szabadalom igazolja.
– „Nagyon büszkék vagyunk az elért teljesítményünkre, és hogy a világon az egymilliomodik pácienst
kezelhettük az Ultherapy®-val.” – mondta Philip Burchard, a Merz Pharma vezérigazgatója. –
„Köszönhetően az áttörő, díjnyertes innovációnak, elkötelezett orvosainknak, és a páciensek részéről
tapasztalt stabil megelégedésnek, az Ultherapy® továbbra is első a kategóriájában. Örömmel
tekintünk a következő egymillió kezelés elé is.”
A 2016. októberi, párizsi AMEC nemzetközi orvosi kongresszuson a rangos szakmai zsűri az
Ultherapy® kezelést a jelenlegi legjobb orvos esztétikai készülékes kezelésnek választotta.
További információkért látogasson el az alábbi weboldalra: www.merz.com, ultherapy.com,
esthetics.hu
Hivatalos magyarországi Ultherapy® kezelőpontok:

MOM Szent Magdolna Magánkórház
1123 Budapest, Alkotás utca 53.
MOM Park II. emelet
+36 (1) 733 3444 / +36 (70) 240 6868
recepcio@mom-hospital.com

Nu Medical Orvosesztétikai Központ
1126 Budapest, Dolgos utca 2.
+36 (30) 882 8024
info@numedical.hu
Oxygen Medical Újpest
1042 Budapest, Árpád út 47.
+36 20 207 6293
info@oxygenmedical.hu
SolenneMed Esztétikai Központ
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 4.
+36 (1) 231 6047 / +36 (20) 258 1737
info@solennemed.hu
A termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:
Medicontur Kft.
1124 Budapest, Tamási Áron utca 38.
esthetics.hu
+36-1-201-3409

