Technologie

Świat

wypełniaczy
Ilość preparatów kwasu hialuronowego rośnie z roku na rok. Jedną z nowości
na rynku światowym jest wprowadzona w tym roku na XIV Międzynarodowym
Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Monte Carlo gama produktów
iALUGEN® Esteem, z nową technologią H.M.D.®
Dr Beata Larczyńska-Rogowska
iALUGEN® Esteem to najnowszy na rynku medycyny estetycznej kwas hialuronowy z lidokainą,
wyprodukowany przez francuskie Laboratoires
Genevrier. Wytwarzany jest w oparciu o nowatorską, opatentowaną technologię – Highly
Micronized Density® (H.M.D.), dzięki której kwas
jest wysoce usieciowany i posiada bardzo dobre
właściwości wiskoelastyczne.

Bezpieczeństwo użycia oraz wysoką jakość iALUGEN® Esteem potwierdza uzyskanie certyfikatu
ISO 10993.
Kwasy iALUGEN® Esteem z lidokainą stosowane są w wielu gabinetach medycyny estetycznej
na świecie, ponieważ dają bardzo naturalne
efekty, z jednoczesną widoczną poprawą jakości
skóry. Dzięki cienkościennej igle TSK zwiększymy

PIĘKNO

ma nową

Tajemnicę
Natychmiastowe wypełnienie
Długotrwały efekt
Silna stymulacja komórkowa
Cząsteczki HA 1000 kDa
Wysokie właściwości wiskoelastyczne
Cienkościenna igła 27G TSK

Zawiera lidokainę 0,3%

dr Beata
LarczyńskaRogowska
– specjalista dermatolog
i lekarz medycyny
estetycznej.
www.beautydermspa.pl

24

Technologia H.M.D.® zapewnia długotrwały
efekt zabiegu, dzięki wysokiemu i zaawansowanemu sieciowaniu BDDE (ilość BDDE poniżej granicy wykrywalności <50 pp.) oraz wyjątkowym
właściwościom higroskopijnym i antyrodnikowym powodującym silną ochronę przeciwstarzeniową i skuteczną stymulację komórkową.
iALUGEN® Esteem posiada oryginalne właściwości wynikające z połączenia dwóch soli kwasu hialuronowego oraz unikatowej cząsteczki
kwasu hialuronowego o masie cząsteczkowej 1
mln Da -najbardziej zbliżonej do endogennej.

komfort pacjenta i pracy lekarza, poprzez dużo
łatwiejszą kontrolę nad preparatem. Dzięki właściwościom tego kwasu otrzymamy naturalne
pogrubienie tkanki bez zgrubień oraz dłuższą
trwałością efektu zabiegowego i znaczącą poprawą odporności na odkształcenia.
Na linię produktów iALUGEN® Esteem składają
się preparaty o różnym stężeniu kwasu hialuronowego i różnym zastosowaniu: Soft, Global,
Volume, Intense. W składzie każdego z produktów
zawarta jest lidokaina, która dodatkowo zwiększa
komfort pacjenta w trakcie zabiegu.
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INNOWACYJNY KWAS HIALURONOWY

Highly Micronized Density – Wysoce Mikronizowana Gęstość
Innowacyjny proces wytwarzania H.M.D.® przekłada się na długotrwały efekt
zabiegu dzięki niesamowicie wysokiemu i zaawansowanemu sieciowaniu
BDDE (ilość BDDE znajduje się poniżej granicy wykrywalności <50 ppb) oraz
silnych właściwościach higroskopijnych i antyrodnikowych powodujących silną
stymulację komórkową. Wysoce usieciowany kwas hialuronowy koncentruje
drobne cząsteczki, dzięki czemu jest bardziej elastyczny co przekłada się na
zdecydowaną poprawę kontroli iniekcji i komfort pacjentów.

Dowiedz się więcej o nowym kwasie hialuronowym na www.beautyderm.com.pl

