טיפול פורץ דרך באיכות רקמות העור

חברת  MEDICAL NOVAהינה הנציגה הבלעדית של חברת IBSA
בישראל .החברה מייצגת באופן בלעדי מגוון רחב של חברות
בינלאומיות מובילות בתחום הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת.

בין מותגי הליבה אותם משווקת החברה ,טכנולוגיות מובילות כגון:
CLEAR LIFT ,ACCENT PRIME ,SOPRANO SHR ,FEMILIFT ,LIPO
LIFE-1470 , Z-LIPO

ועוד.

מגוון הטכנולוגיות המשווקות ע"י  MEDICAL NOVAנמצאות
בשימוש בקליניקות והמרפאות המובילות בישראל ,על ידי מיטב
הרופאים המומחים בארץ :כירורגים פלסטיים ,רופאי עור ,רופאים
אסתטיקנים וגניקולוגים ,מכוני קוסמטיקה ,מועדוני כושר וספא.

סדרת  PROFHILOפותחה במעבדות חברת התרופות השוויצרית
 ,IBSAהנחשבת לאחת מהמובילות באירופה במחקר ופיתוח של
תרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות בתחום רפואת העור.
אחד התחומים המובילים של חברת  ,IBSAהינו פיתוח פורמולות
חדשניות המכילות חומצות היאלורוניות ,לשימוש ברפואת עור
בפרט ובמגוון תחומי יישום נוספים ברפואה בכלל.
קבוצת  ,IBSAאשר נוסדה בשנת  ,1945כוללת מספר רב של מעבדות,
הפועלות במגוון ענפי ייצור ופיתוח רפואיים ועומדת בתקנים
המחמירים ביותר.
 IBSAחרטה על דגלה להוביל בתחום פיתוח הטכנולוגיות הרפואיות
פורצות הדרך ,תוך שליטה מלאה במעגל הייצור ואחריות על כל
שלבי המחקר והפיתוח.

טיפול ביסודות העור שלך

מקור הבעיה

את מביטה במראה מדי יום ופתאום מגלה עוד קמט סביב
העיניים ,קמט חדש סביב הפה ובאופן כללי ,עור הפנים
והצוואר כבר לא מתוח כמו פעם ,הבעת הפנים שלך נראית
בוגרת ועייפה ,הבעיה טמונה בכך שיסודות העור שלך פגומים.

הצורך

כמה פעמים שאלת את הרופא האם קיים פתרון להשבת
המראה הצעיר והרענן לפנייך ,כזה שתוצאותיו טבעיות ואינן
דורשות התערבות כירורגית?

הפתרון

היום לראשונה ,יכול הרופא שלך להציע פתרון טבעי לטיפול
באיכות רקמות העור.
הטיפול מהווה פריצת דרך מהפכנית לשיקום יסודות העור
ומומלץ לכל אישה מעל גיל .30
התהליך מגביר שחזור טבעי בכל שכבות העור ומעודד ייצור
קולגן ואלסטין ,לשיקום רקמת העור ושיפור איכותה.
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היסודות לירידה
באיכות רקמות העור

1
2
3

ירידה ברמות החומצה ההיאלורונית ,החיונית לשמירה על
לחות גבוהה בעור ,לגמישותו ולמראהו הזוהר של עור הפנים.
הפחתה בייצור סיבי קולגן ואלסטין ,האחראיים למיצוק וגמישות
רקמת העור.
אבדן חיות רקמת השומן ,הגורם לירידה בנפח הפנים,
לקמטים וקמטוטים.

PROFHILO

חומצה היאלורונית טהורה ,מיוצבת ומוגנת פטנט ,המובילה עידן
חדש בטיפול להצערת העור.
השפעתו הייחודית של  PROFHILOעל רקמת העור משקפת פעילות
של ממריץ טבעי לתהליכי התחדשות העור המתקיימת בשלושה
מימדים.

1D

מעורר את תאי הפיברובלסטים ובכך מגביר את ייצור
סיבי הקולגן והאלסטין.

2D

משפעל את תאי הקרטינוציטים להגברת ייצור סיבי
הקולגן והאלסטין.

3D

משמר ומעודד את חיות תאי האדיפוציטים המשפיעים על
איכות רקמת השומן.

כיצד זה עובד?

המבנה ההיברידי החדשני של  ,PROFHILOמשלב חומצה
היאלורונית טהורה במשקל מולקולרי גבוה ונמוך ,ללא שימוש
בחומרים כימיים סינתטיים המצויים בחומרי מילוי נפוצים
מבוססי חומצה היאלורונית (.)CROSS LINKER
המבנה ההיברידי המיוצב והתכונות המולקולריות הייחודיות
של  ,PROFHILOמעוררים תהליכים טבעיים בכל שכבות העור
להגברת ייצור קולגן ,אלסטין ,שימור ועידוד חיות תאי השומן
ובתוך כך משקמים את רקמת העור ומשפרים את איכותה.

איזורי הטיפול:

		
• פנים
		
• צוואר
• מחשוף

התוצאה:

• מצח
• כפות ידיים
• לפני ואחרי מתיחת
• סביב הפה
פנים ופילינג
• סביב העיניים

		
• מראה טבעי
		
• עור בריא יותר
• עור גמיש ועבה יותר

• מוצק ומתוח יותר
• רענן ,קורן וזוהר יותר
• שיפור בקמטים ובקמטוטים

טיפול פורץ דרך באיכות רקמות העור

טכנולוגיה חדשנית מוגנת פטנט

טכנולוגיית הפיתוח החדשנית ® ,NAHYCOמוגנת הפטנט ,כוללת
תהליכי ייצור תרמיים ,המובילים לקבלת מולקולה המכילה חומצה
היאלורונית טהור ,המיוצבת ללא כל ריאגנט מקשר ומעודדת
חידוש תהליכים ברקמת העור.
ללא לידוקאין וללא BDDE

חומר הגלם של  PROFHILOמיוצר בהנדסה גנטית בצורה הנקייה
ביותר ,המאפשרת פיזור וספיגה אחידים ברקמות העור ,עובדה
התורמת לדרגת בטיחות גבוהה ביותר ומקטינה לעין שיעור סיכוי
לתופעות לוואי.
תהליך הפיתוח ,הופך את  PROFHILOלחומצה היאלורונית טהורה,
נטולת חומרים מקשרים כימיים כגון  ,BDDEלידוקאין ואחרים,
יתרון המספק רמת בטיחות מקסימאלית.
64mg

ריכוז החומר הפעיל ב  PROFHILO -הוא הגבוה ביותר מבין כלל
החומרים מבוססי החומצה ההיאלורונית.

באישור הרשות האירופאית ומשרד הבריאות הישראלי

חומצה היאלורונית  PROFHILOפותחה תחת תהליכי פיתוח וייצור
קפדניים ביותר והמוצר מאושר על ידי הרשות האירופאית CE
ומשרד הבריאות הישראלי.
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שיטת ההזרקה לפנים ולצוואר
טיפול  5הנקודות

המולקולה ההיברידית החדשנית של  PROFHILOמאפשרת פיזור
וספיגה אחידים ברקמות העור.
תכונות ייחודיות אלה ,הובילו את חברת  IBSAלפתח מודל הזרקה
חדשני ולהסתפק בפחות נקודות הזרקה ובפחות כאב ,בהליך קצר
שאורך  5דקות בלבד.
BAP-FACE

הטיפול מתבצע בשיטת
הכוללת הזרקה ל 5-נקודות בלבד ,בכל אחד מצדי הפנים.
הבחירה בנקודות אלה ,תורמת ליעילות גבוהה של הטיפול ,היות
ונקודות אלו בפנים נחשבות ל"פתוחות" ,עם מיעוט כלי דם גדולים
והסתעפויות עצביות .שיטת הזרקה זו תורמת לכך שPROFHILO-
מפעפע במהירות ונספג היטב ברקמות.
()B.A.P BIO AESTHETIC POINTS

 - BAP-NECKטיפול  10הנקודות

הטיפול לאיכות עור הצוואר הכולל הזרקה ל 10-נקודות אנטומיות
לקבלת פיזור אחיד ,פעפוע של  PROFHILOלתוך רקמות העור.

הזרקת  PROFHILOבשיטת  B.A.Pתעניק לפנייך ולצווארך מרקם
אחיד וחלק ,מתוח באופן טבעי עם הברק והזוהר החיוניים למראה
צעיר ורענן.

PLUS

הפתרון השלם לאיכות רקמות העור

PLUS

 PROFHILO PLUSפותח על מנת לתת פתרון שלם ומלא
לאיכות העור ,הודות לאפקט סינרגיסטי בין שני מוצרים
הפועלים בשני מנגנונים שונים על שכבות העור השונות.
הטיפול כולל הזרקה שטחית והזרקה עמוקה למגוון שכבות
העור ובכך נותן מענה מלא למראה מרקם ולאיכות הרקמה.
מנגנון אחד בפעולה מידית והשני בפעולה הנמשכת לאורך זמן.
 – VISCODERM HYDROBOOSTERמטפל במרקם העור
ונותן תוצאה מיידית של אפקט מתיחה לקמטי הבעה.
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כל הטכנולוגיות הרפואיות והמכשור המשווק על ידי  ALMAישראל
מאושרים על ידי משרד הבריאות הישראלי והחברה פועלת תחת תו תקן ISO 9001
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