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podtrzymanie estetycznego
wyglądu



Atrakcyjny uśmiech
to coś więcej niż tylko ładne zęby.

naturelize – naturalna terapia przeciwzmarszczkowa
 

Aby realizacja Twojego pragnienia stała się łatwiejsza i najwygodniejsza,
w tym celu opracowaliśmy naturelize - innowacyjną gamę produktów bazujących

na naturalnym kwasie hialuronowym.

Nasze wypełniacze naturelize zapewniają duży wachlarz możliwości terapeutycznych,
które dostarczają bardzo przekonujących wyników i są naturalne oraz delikatne w użyciu - na pewno

docenią to Twoi pacjenci! Produkty naturelize pozwalają na niezwykle delikatne zabiegi estetyczne oraz 
długo utrzymujący się efekt. Aby upewnić się, że nasze produkty zawsze wywiązują się z tej

obietnicy, produkty firmy naturelize są produkowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami:

  najnowsza technologia produkcji dla przywrócenia naturalnego piękna
  wyprodukowane w Niemczech w celu uzyskania najlepszej możliwej jakości produktu,

gwarancja optymalnych rezultatów leczenia
 innowacyjne produkty spełniające indywidualne wymagania pacjentów
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naturelize restore

Technologia produktu „Core-in-shell” pozwala na długotrwały efekt
zwiększenia objętości utrzymujący się do 18 miesięcy w porównaniu

do preparatu o tej samej ilości materiału.

naturelize
inline i maxface

Wypełniacze naturelize „inline” i „maxface” zapewniają możliwość prostej, łatwej do przeprowadzenia iniekcji 
zgodnie ze wszystkimi wskazaniami, w tym dla umiarkowanego powiększania ust.

Niniejsze jednofazowe wypełniacze pozwalają pacjentce/pacjentowi na osiągnięcie efektu pożądanej 
objętości, w zależności od potrzeb oraz na długie utrzymywanie się produktu w skórze.

Charakteryzują się one bardziej trwałym utrzymywaniem w tkankach, niż „inline soft” i „maxface soft”.
W rezultacie efekty tego produktu utrzymują się do 10 miesięcy.
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wypełniacze naturelize „inline soft” oraz „maxface soft” należą do najnowszej generacji wypełniaczy, 
zawierających w pełni uwodnione cząsteczki. Ponieważ są one dobrze tolerowane biologicznie oraz posiadają 
miękką, w pełni uwodnioną strukturę, są nietrudne we wstrzykiwaniu oraz napotykają minimalny opór.

Jest wykorzystywany specjalny proces produkcyjny, podczas którego nierozpuszczalne cząstki, powstające po-
dczas sieciowania liniowych łańcuchów kwasu hialuronowego, są następnie całkowicie uwodnione, na skutek 
czego każda indywidualna cząsteczka jest otoczona przez trwałą wodną powłokę.

Miękkie cząsteczki nie wchłaniają wody z otaczającej tkanki po wykonaniu zastrzyku, tak więc można uniknąć 
obrzęku. Miękkie cząsteczki są również perfekcyjnie przygotowane do enzymatycznej degradacji z udziałem 
enzymów hialuronidazy. Miękkie wypełniacze naturelize pozwalają na szybką i nieskomplikowaną terapię 
przeciwzmarszczkową, generalnie nieposiadającą efektów ubocznych.

W zależności od użytego stężenia, efekt utrzymuje się przez 5 do 6 miesięcy.

naturelize
inline soft i maxface soft

naturelize pearl

Ten żel z kwasem hialuronowym wygładza drobne
zmarszczki i jest używany w celu odmładzania
dużych powierzchni skóry.



Wysoki poziom bezpieczeństwa produktu

Wszystkie wypełniacze naturelize z kwasem hialuronowym są produkowane z kwasu
hialuronowego o wysokiej czystości, bez zawartości białek, produkowanych podczas

fermentacji, są wolne od endotoksyn i nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego.

Nasze produkty są zgodne z normami CE oraz GMP i spełniają najbardziej rygorystyczne
niemieckie i międzynarodowe wymagania rynkowe dotyczące jakości produktów.

Ponadto wypełniacze naturalize oferują wszelkie korzyści terapii z użyciem kwasu hialuronowego:

  ulegają całkowitemu rozkładowi
  brak długotrwałych i niepożądanych efektów

  rewelacyjnie się wchłaniają
  nie wymagają robienia testów alergicznych



FACIAL ARTS

FACIAL ARTS – jest widocznym krokiem naprzód 
w zakresie sztuki estetycznej korekty zmarszczek i 
zwiększania objętości

Facial Arts można używać w celu przywrócenia lub podkreślenia naturalnego piękna pacjentki/ta.
Jest dostępny szereg produktów, które mogą być używane dla całej gamy zabiegów - od mezoterapii, przez 

wypełnianie zmarszczek, do poprawiania konturów twarzy.

 L in iowe:  Jednofazowe:  Jednofazowe miekkie :              Dwufazowe:



Kwas hialuronowy tworzy podstawę, 

pearl jest monofazowym, nie-usieciowanym kwasem hialuronowym w postaci żelu,
używanym do odmładzania skóry, mezoterapii. Mezoterapię cechuje leczenie dużych powierzchni 

skóry przy użyciu liniowego kwasu hialuronowego (ma on prawie identyczną
strukturę i działanie jak kwas hialuronowy produkowany w organizmie) co pomaga

przeciwdziałać transepidermalnej utracie wody. Po wstrzyknięciu naturelize pearl
szybko rozprzestrzenia się w tkance w celu wygładzenia drobnych zmarszczek.

Wskazania:
 odmładzanie, rewitalizacja oraz nawilżenie twarzy,

szyi, dekoltu i dłoni
 w przypadku poprawek wykonywanych po terapii naturelize

maxface

naturelize pearl jest wstrzykiwany w górną warstwę skóry lub
środkową warstwę przy użyciu igły 32 G.

(Produkt zawiera 2 igły)

nie-usieciowany kwas hialuronowy
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inline jest jednofazowym, hialuronowym kwasem w postaci żelu, mającym niski poziom usieciowania 
cząsteczek wykorzystywanym do zastrzyków - rozpoczynając od drobnych zmarszczek, a kończąc na średnio 
głębokich zmarszczkach. Jednorodny żel jest łatwy we wstrzykiwaniu i rozprowadza się szybko we wnętrzu 
tkanki. Z wyjątkiem leczenia gładzizny, dla której taki zabieg jest nie wskazany, inline jest wszechstronnym 
wypełniaczem wykorzystywanym do wszystkich standardowych zabiegów.

Wskazania:
 drobne-średnie zmarszczki
 zmarszczki około wargowe
 zmarszczki na czole
 delikatne powiększenie ust
 kontur ust
 w przypadku poprawek wykonywanych po terapii

naturelize maxface

naturelize inline jest wstrzykiwany do górnej warstwy skóry
właściwej lub warstwy środkowej przy użyciu igły 30 G.
(Produkt zawiera 2 igły)

Facial Arts to następny etap
ewolucji!

usieciowany kwas hialuronowy



maxface zawiera wysokie stężenie kwasu hialuronowego jednofazowego, w postaci żelu, posiada bardzo 
jednorodną strukturę. Pozwala na znaczne zwiększenie objętości i nadaje się do leczenia średnio-głębokich 

zmarszczek. Jest również idealny dla korekty blizn oraz uwydatniania policzków i podbródka. Podczas uwydat-
niania dużych obszarów, np. policzków oraz szyi, zalecamy używanie tępo zakończonej kaniuli. Maxface jest 

niewskazany podczas leczenia gładzizny lub zmarszczek na czole.

Wskazania:
 średnio-głębokie zmarszczki

 fałdy nosowo-wargowe
 kąciki ust

 zmarszczki około wargowe
 uwydatnienie podbródka i policzków

 blizny po trądziku
 wzmocnienie grzbietu nosa (zalecana mniejsza dawka)

Postępowanie:Ze względu na opóźnienie w zwiększaniu objętości podczas
używania tego produktu (po mniej więcej 1 tygodniu), ogólnie zaleca się używać

mniejszą dawkę. Po 14 dni można osiągnąć optymalny rezultat terapii poprzez
zastosowanie w części poddanej terapii naturelize inline. Skutkuje to długotrwałym
efektem. Naturelize maxface jest wstrzykiwany do środkowej i dolnej warstwy skóry

właściwej przy użyciu igły 27 G.
(Produkt zawiera 2 igły)

usieciowany kwas hialuronowy
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inline soft jest miękkim wypełniaczem z kwasem hialuronowym, który został
stworzony z myślą o niewielkich fałdach. W pełni uwodniony żel posiada
wspaniałe właściwości podczas zastosowania. Po delikatnej iniekcji,
rozprowadza się równomiernie w obrębie tkanki i tworzy świeży, młody
wygląd, zachowując naturalny wizerunek.

Wskazania:
 drobne-średnie zmarszczki
 zmarszczki powstające pod wpływem śmiechu
 zmarszczki na czole
 gładzizna czołowa
 kurze łapki
 delikatne fałdy wargowo-nosowe i linie marionetki
 kontur ust
 fałdy na dłoni

Ze względu na swoją znakomitą zgodność z tkanką, efekty uboczne
takie jak puchnięcie są wyjątkowo rzadkie. Naturelize inline soft jest
wstrzykiwany w górną i środkową warstwę skóry właściwej przy
użyciu igły 27 G.
(Produkt zawiera 2 igły)

usieciowany kwas hialuronowy



maxface soft jest to bardzo uwodniony żel odpowiedni do prawie wszystkich
zastosowań. Jego struktura zapewnia, że poddawane zastrzykom

zmarszczki są równomiernie wypełniane, a także powoduje on natychmiastowy
widoczny efekt. Nie jest wskazany do stosowania przy leczeniu gładzizny.

Wskazania:
    drobne-średnie zmarszczki
   bruzdy nosowo-wargowe
   fałd marionetkowy
   przerosłe blizny
   głębokie zmarszczki około wargowe
   zmarszczki na szyi
   dekolt

Ze względu na doskonałe właściwości przepływowe żelu wstrzykiwanie maxface
jest delikatne i bez urazowe. Jest wstrzykiwany do górnej warstwy skóry właściwej

lub warstwy środkowej przy użyciu igły 27 G.
(Produkt zawiera 2 igły)

usieciowany kwas hialuronowy
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restore jest silnym, dwufazowym wypełniaczem używanym w celu powiększenia objętości twarzy.
Wysoki stopień skuteczności oznacza tyle, że restore powinien być stosowany w niewielkich ilościach.
Optymalna objętość to około 1/3 normalnej objętości dla wypełniacza jednofazowego.
Aby uzyskać optymalny rezultat, należy wstrzykiwać restore do dolnej warstwy skóry
właściwej/podskórnie. Lekarze są zobowiązani wyjaśnić pacjentom, że używanie restore
może spowodować opuchlizny, które będą utrzymywać się do kilku dni (maksymalnie 4 dni).

Wskazania:
 głębokie zmarszczki
 deformacja twarzy
 linia żuchwy
 lipoatrofia
 leczenia głębokich blizn

restore jest wstrzykiwany przy użyciu igły 27 G. W rezultacie efekty tego produktu
utrzymują się do 18 miesięcy.
(Produkt zawiera 2 igły)

usieciowany kwas hialuronowy



Przegląd głównych wskazań
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1  Zmarszczki na czole

2  Zmarszczki gładzizny czoła

3  Kurze łapki 

4  Uwydatnienie kości policzkowych

5  Bruzdy nosowo-wargowe

6  Rynienka podnosowa i
zmarszczki około wargowe

7  Kontur ust

8  Objętość ust

9  Fałd marionetkowy

10  Fałd podbródkowy

11  Fałdy skórne na policzku
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