NATURAL RESHAPING

הדור החדש של חומצה היאלורונית
למילוי נפח ,קמטים ועיצוב קווי המתאר בפנייך

היי מודעת לעורך!
רובנו לא מודעים לכך שכבר מגיל  20מתחיל תהליך הזדקנות הרקמות
ולקראת גיל  35התוצאות ניכרות לעין .התייבשות העור ,ירידה בגמישותו
ובנפחו גורמת לעור הפנים מראה רפוי ,מקומט ,עייף ומבוגר.

חמש סיבות עיקריות למראה עור רפוי ובוגר
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ירידה ברמות החומצה ההיאלורונית בגופינו ,החיוניות לשמירה על
לחות גבוהה בעור ,לגמישותו ותרומה ולמראהו הזוהר של עור הפנים.
הפחתה בייצור סיבי קולגן ואלסטין האחראים לחיבור בין רקמות
גוף שונות כולל רקמת העור .כאשר חלה ירידה בייצורם בגוף,
מאבד העור מגמישותו ומיצוקו.
איבוד נפח רקמת השומן ,אשר גורם לשינוי בנפח הפנים
ולעודפי עור בעיקר סביב העיניים ,השפתיים והצוואר.
ניוון רקמת שריר.
שינוי באיכות רקמת העצם ,הגורם לירידה בנפח ולשינוי בקווי
המתאר של הפנים.
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הבחירה הנכונה שלך...
זמן רב היססת לפנות לטיפול משקם להצערת עור הפנים,
מחשש לתוצאה של מראה מלאכותי ,נפוח יתר על המידה
ומפחד מהתערבות כירורגית.
כעת ,עם הדור המתקדם של חומצה היאלורונית ,Aliaxin
למילוי נפחים ,טיפול בקמטים ועיצוב טבעי של קווי המתאר
בפנייך ,תוכלי להשיב לעצמך את המראה הצעיר והקורן ,תוך
שמירה על מראה טבעי .סדרת חומרי המילוי  Aliaxinמבוססת
על פורמולה ייחודית של חומצה היאלורונית טהורה ,הנטמעת
באופן מרבי ברקמות העור ,בדומה לחומצה ההיאלורונית
הטבעית המיוצרת בגופך.
טיפול בחומרי המילוי מסדרת  Aliaxinיעניק לפנייך אפקט
של מתיחה ,הרמה ועיצוב הפנים במראה טבעי ,עם תוצאות
הנשמרות לאורך זמן.
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סדרת  Aliaxinפותחה במעבדות חברת התרופות השוויצרית
 ,IBSAהנחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בפיתוח
מוצרים בתחום רפואת העור בכלל וחומצה היאלורונית בפרט.
חברת  IBSAהציבה לעצמה מטרה לפתח חומצה היאלורונית
טהורה ,אשר תיטמע היטב ברקמת העור ותדמה את פעילותה
של החומצה ההיאלורונית הטבעית בגוף.

• נוסחה מנצחת • אינטגרציה מקסימלית • מראה טבעי
בסדרת  Aliaxinגודל מולקולת החומצה ההיאלורונית הינו
קטן ביותר ,פחות מ 1-מיקרון ,יתרון המאפשר אינטגרציה
והטמעה מירבית של החומר ברקמות השונות .הנוסחה
המנצחת של חומצה היאלורונית  Aliaxinמעניקה מראה צעיר
וטבעי ,עור זוהר ותוצאה הנשמרת לאורך זמן.

ULTRA PURE

חומצה היאלורונית טהורה
חברת  IBSAאחראית להנדסת הפורמולה משלב חומר הגלם,
ועד לשלב ייצור חומר המילוי המוכן להזרקה ,יתרון המאפשר
שמירה על רמת ניקיון החומר ללא פשרות.
סדרת  Aliaxinמכילה חומצה היאלורונית הדומה בהרכבה
לזו המיוצרת בגופינו .כלל חומרי המילוי עוברים תהליך כימי
הנקרא צילוב מולקולות ( ,)Cross Linkingהכולל שימוש
בחומר זר מסוג .BDDE
סדרת  Aliaxinמכילה את הריכוז הנמוך ביותר של
בהשוואה לחומצות היאלורוניות אחרות ,זאת על מנת לשמור
על החומר טהור ככל הניתן ,ללא תוספת חומרים זרים לחומר
המילוי הסופי המגיע מוכן להזרקה.
BDDE

התאמה אופטימאלית לתוצאה מושלמת
סדרת  Aliaxin NATURAL RESHAPINGהינה נוסחה מנצחת למילוי קמטים,
נפחים שאבדו ולעיצוב הפנים במראה טבעי .הסדרה כוללת  4מוצרים
במרקם ג'ל וברמת סמיכות שונה ,להתאמה ואינטגרציה אופטימלית לכלל
אזורי הפנים ולהשגת התוצאה הרצויה.
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כלל המוצרים בסדרה הינם בעלי תו התקן האירופאי  CEומשרד הבריאות.
בזכות הטיפול ב ,Aliaxin-מאות אלפי מטופלים ברחבי העולם נהנים כבר
היום ממראה פנים צעיר ,זוהר וטבעי.

חלק ממך

גישה חדשנית להשבת נפחים ופיסול פנים מבית ,IBSA
הכוללת שני מוצרים המאפשרים טיפול יעיל וממוקד לפיצוי
על הירידה בנפח במדורי השומן העמוקים ובספיגת עצם תוך
אינטגרציה אופטימלית של החומר המוזרק ברקמת העור
למראה טבעי .
עם בחירת הרופא הנכון ,חשוב לבחור את המוצר הנכון להשבת
הנפח ועיצוב הפנים למראה טבעי.
התכונות הפיזיקליות של הג'ל מאפשרות התאמה מרבית לכלל
אזורי הפנים ולהשגת התוצאה הרצויה.
 ,VOLUTIONהרמוניה של תוצאה טבעית לאורך זמן.

השבת נפחים ,חיטוב הפנים ,מיצוק,ספיגת עצם ועיצוב קווי המתאר

למה כדאי לבחור ב-

מיוצר ע"י חברת התרופות השווצרית  ,IBSAיצרנית חומר הגלם
חומצה היאלורונית ,מאושר  ,CEמשלב חומר הגלם ועד המוצר
הסופי המוכן להזרקה.
דרגת בטיחות גבוהה יותר – כתוצאה מריכוז  BDDEשארי הנמוך
ביותר מבין חומרי המילוי מבוססי חומצה היאלורונית.
טכנולוגית ייצור יחודית של גודל חלקיקים קטן ביותר ,המאפשר
הטמעה מרבית ברקמות העור לקבלת מראה טבעי.
גמישות הג'ל והאינטגרציה המיטבית בשכבות העור ,מפחיתים את
הסיכוי להיווצרות גושים ברקמות העור לקבלת מרקם עור חלק.
השילוב האופטימלי בין שני חומרי המילוי מסדרת  VOLUTIONמבית
 IBSAמאפשר השבת נפחים וחיפוי על ספיגת עצם לקבלת מראה
צעיר וטבעי.

מיועד לפיסול שפתיים ,לתוצאה
הרמונית של נפח וקווי המתאר.

מיועד להשבת נפח הנובע
מספיגת שומן חלקית במדורי
השומן העמוק ,מתאים במיוחד
לתיקוני א-סימטריה באף והדגשת
קו הלסת

מיועד להשבת נפח הנובע מספיגת
שומן משמעותית במדורי השומן
העמוק וכפיצוי על ספיגת עצם
ולפיסול קווי המתאר.

מה את מעדיפה יותר ,את התמונה שלך במדיה הדיגיטלית או את התמונה שאת רואה מדי יום במראה?
כמה פעמים ביום את מצלמת סלפי?
אם התשובה שלך היא " ..כל רגע הוא זמן טוב לסלפי "..אז את נחשבת ל" -ביוטי גרמר"
ואת בוודאי תרצי לשפר את הסלפי שלך עם פילטר על מנת לצאת יפה כמו שאת אוהבת ...
האם ידעת שיש  3צורות פנים עיקריות לאלפי צורות פנים?
הצורות הן משולש ,עגול ומרובע.
את יודעת מה המבנה שלך?
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האם ידעת שיש אותיות אשר מדמות את כל אחד ממבני הפנים הללו?
האותיות הן  - M - Y - Vכאשר כל אות מייצגת צורה .
לכל צורה יש אזורים שונים של אור והצללה.
פילטרים דיגיטליים עובדים על אזורים אלה על מנת להדגיש את היופי שלהם.
הופכת את תמונת הדו מימד שאנו מקבלים מהמדיה הדיגיטלית לתמונת תלת מימד
אנושי המשקפת את התמונה האמיתית שלך.
 כך תוכלי להוציא את המיטב מעצמך!שאלי את הרופא שלך על
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