Zdravljenje s polnilom
za vsak predel obraza

Obožujte svoj izgled
Odkrijte, kako na milijone
ljudi dosega naraven izgled

polnila za obraz

Stopite svetu naproti s svojim najboljšim izgledom in počutjem
Ko postajamo starejši, se bogatimo z izkušnjami in samozavestjo,
pri tem pa lahko nekaj tudi izgubljamo: mladosten izgled naše kože.
Zunanja podoba tako morda ne odraža vznemirljive osebe, ki jo čutite
v sebi.
Juvéderm® je zbirka polnil (medicinskih pripomočkov) za obraz,
ki nežno odstranijo znake staranja ali prefinjeno poudarijo, kar vam
je podarila narava. Zbirka Juvéderm® vsebuje izdelke za vsak predel
obraza, po posvetu z vašim zdravnikom pa lahko s polnili Juvéderm®
izrazite svoje najboljše poteze in dosežete rezultate, ki so naravnega
videza.
Vaš obraz je ena vaših najbolj dragocenih lastnosti, saj predstavlja
vas, kakor vas vidi svet, in orodje, s katerim se izražate. Vsaka njegova
podrobnost je dodatek k vaši edinstveni osebnosti. Pogovorite se s
svojim zdravnikom in ugotovite, kako vam lahko polnila Juvéderm®
pomagajo pri doseganju naravnega videza, ki ga boste oboževali.

„Kakor, da bi se vrnila s počitnic! Moja koža
izgleda bolj gladka, jaz pa izgledam mlajša.“ - Violet

Polnila za obraz Juvéderm®– izbor milijonov ljudi
Na milijone ljudi po vsem svetu se pri izboljšanju izgleda svojega obraza
zanaša na polnila Juvéderm®.
Naša znanstvena tehnologija, ki nima konkurence, nam je omogočila
izdelavo izjemno mehkega gela. To pomeni, da polnilo Juvéderm® brez
težav steče v kožo in daje naraven izgled in občutek.
Polnila Juvéderm®, ki se vbrizgajo v kožo, predstavljajo
Polnila za obraz lahko minimalno invazivno zdravljenje, zato je čas okrevanja
zgladijo gube in nežno kratek. Z vašim življenjem boste torej lahko nadaljevali
dodajo volumen na brez večjih prekinitev. Dokazano je, da rezultati trajajo
način, ki ne zahteva do enega leta.
kirurškega posega.
Polnila Juvéderm® so bila uporabljena pri več kot
16 milijonih zdravljenj, število pa še vsak dan narašča.

Kako se koža stara?
Vaša koža se iz notranjosti nenehno vlaži s
pomočjo hialuronske kisline, ki je naravno
prisotni sladkor. Hialuronska kislina
absorbira vlago in poskrbi, da je vaša koža
dobro hidrirana, kar ji daje mladosten videz.
S staranjem naša koža izgublja hialuronsko
kislino, zato postaja suha in zmanjšuje se ji
volumen. Pojavljati se lahko začnejo gube.
Pri staranju igrajo vlogo tudi drugi dejavniki,
npr. težnost vleče kožo navzdol, kar povzroči
gube in povešenost kože.

S časom koža izgublja hialuronsko
kislino.
Ko se količina hialuronske kisline
zmanjša, vaša koža izgubi svoj
mladosten videz. Pojavljati se
začnejo tanke gube (črte), ker pa
težnost vleče kožo navzdol, se pojavijo gube.
STAROST
20-35 LET

STAROST
35-50 LET

STAROST
50 + LET

Polnila Juvéderm® obnovijo zaloge
hialuronske kisline v vaši koži.

Kako delujejo polnila Juvéderm®?
Polnila Juvéderm® so zbirka polnil za obraz s hialuronsko kislino, vsak
posamezen mehek gel pa je namenjena določeni in edinstveni težavi. Z
uporabo zelo tanke igle vam gel pod kožo injicira vaš zdravnik. Gel napolni
tanke in večje gube in koži doda nekaj volumna. Hialuronska kislina v gelu
ohranja vlago. Rezultati lahko trajajo do 18 mesecev, kar pa
Mnogo sredstev za vlaženje je odvisno od zdravljenja in izdelka.
kože vsebuje hialuronsko Polnila Juvéderm® vsebujejo tudi anestetik lidokainijev
kislino, toda polnila za obraz s hidroklorid1, zaradi katerega je zdravljenje bolj prijetno.
hialuronsko kislino, kakršna so
polnila Juvéderm®, predstavljajo
edini način za obnovitev zalog
hialuronske kisline globoko v koži.
1. Razen polnilo Juvéderm ® HYDRATE

„Enostavno se počutiš bolj sijoče in mlado.“ - Morag

Prave besede, pravi občutki

sijaj

naravna polnost

osveženo
prožnost

nežno izboljšanje

sveže

bolj mladostno

omehča

naraven izgled

samozavest

polno smeha

oblikovan

večja poudarjenost
za poljubit
Nekaj besed, ki so jih z nami delile ženske po
zdravljenju s polnili Juvéderm®

nasmeh

Polnila Juvéderm® lahko izboljšajo vsak predel obraza
Polnila za obraz Juvéderm® se lahko uporabljajo za široko paleto zdravljenj,
ki lahko nežno izboljšajo vsak predel obraza.
Vaš zdravnik, specialist za posege na obrazu, si bo podrobno ogledal vaš
obraz in se z vami pogovoril o vaših željah in razlogih za vašo odločitev za
zdravljenje s polnili. Priporočil vam bo načrt zdravljenja z uporabo izdelkov
iz zbirke polnil Juvéderm®, bodisi posamezno ali v kombinaciji, glede na
vaše želje.

Polnila Juvéderm®
izboljšajo vaš obraz na tri
glavne načine:

Revitaliziranje

Polnila Juvéderm

zmanjšajo ali zgladijo manjše in večje
gube ter vdolbine za bolj svež in sijoč izgled.
Dvig
Polnila Juvéderm® licem in bradi povrnejo izgubljen
volumen za učinek nežnega dviga.
Oblikovanje
Polnila Juvéderm® nežno preoblikujejo ustnice in poteze
obraza.
®

Revitaliziranje
Polnila Juvéderm® zmanjšajo ali zgladijo manjše in večje
gube ter vdolbine za bolj svež in sijoč izgled.

Kako pride do razpok in gub na koži?
S staranjem naša koža izgublja hialuronsko kislino in
pojavijo se drobne gubice. Zaradi zunanjih dejavnikov,
kot so izpostavljenost soncu, prehranjevalne navade
in leta gibanja obraznih mišic, iz nekaterih majhnih
gub nastanejo gube. Tudi zaradi izgube maščobe in
povešenja se majhne gube lahko spremenijo v večje
gube. Manjše gube, gube in večje vdolbine so: a)
majhne gube (črte) na ustnicah, b) smejalne gube ob
zunanjem kotičku očesa, c) glabelarne gube (navpične
gube med obrvmi), d) nazolabialne gube (od nosnega
krila do ustnega kota) in e) marionetne gube (pod
kotički ustnic).

Polnila Juvéderm® so zgladila gube
med obrvmi, nazolabialne gube (ki
potekajo od nosu do ust) in majhne
gube okoli oči.

Prej

„Ljudje pravijo, da izgledam bolj sveža, čeprav nisem
nikomur povedala!“ - Amanda

Potem

Katere gube na obrazu
zgladi Juvederm Ultra®?

Zbirka polnil Juvéderm Ultra®
vsebuje izdelke za zdravljenje
majhnih gub do globokih gub
in vdolbin.
glabelarne gube
smejalne gube ob zunanjem
kotičku očesa
nazolabialne gube
navpične gube na
ustnicah
„marionetne“ gube od ust
proti bradi

Dokazano je, da zbirka polnil Juvéderm Ultra® zmanjša
večje gube, rezultati pa trajajo do enega leta.

Dvig
Polnila Juvéderm® licem in bradi povrnejo izgubljen
volumen za učinek nežnega dviga.

Kako težnost vleče vaš obraz navzdol?
Mladosten videz obraza običajno predstavljajo
oble obrazne poteze, visoke ličnice in lepo
oblikovana linija čeljusti. Od lic do roba nosa
potekajo gladke krivulje brez udrtin. Zaradi
staranja mehka tkiva obraza izgubijo volumen.
Koža izgubi tudi elastičnost in nato svoje opravi še
težnost. Koža se začne povešati in vleči obrazne
poteze navzdol.

Polnila Juvéderm® so povrnila
izgubljen volumen kože in licem
zopet dala mladostne krivulje, pri
čemer so jih dvignila in učvrstila.

Prej

„Takoj opazite pozitiven učinek na vašo kožo…
moj obraz izgleda dvignjen.“ - Violet

Potem

Kako Juvéderm® VOLUMA® z lidokainijevem
hidrokloridom dvigne vaš izgled?

Juvéderm® VOLUMA® z
lidokainijevem hidrokloridom
poveča volumen na predelih, ki
potrebujejo malo več podpore
ali povečanja.
Nežno preoblikuje lici, da sta
visoki in čvrsti.
Obnavlja obrazni volumen.
Poustvari bolj mladostne
obrazne proporcije.
Zgladi linijo čeljusti.
Poudari krivuljo ličnic.
Povrne vlago, da koža ponovno
pridobi naravno elastičnost in
naravni ton.
Daje učinek rahlega dviga brez
kirurškega posega.

Učinki dviga, ki jih ima polnilo Juvéderm® VOLUMA® z
lidokainijevim hidrokloridom, trajajo do 18 mesecev.

Oblikovanje
Polnila Juvéderm® nežno preoblikujejo in oblikujejo ustnice
in poteze obraza

S staranjem lahko ustnice in obrazne poteze izgubljajo svojo obliko
S staranjem naše ustnice
lahko izgubljajo volumen,
postanejo tanjše, naše
obrazne poteze pa so
manj čvrste.

Robovi ustnic so
prekinjeni z majhnimi
navpičnimi gubami, ki
jih povzroča stiskanje
oz. šobljenje ustnic.

Ker naša koža izgubi
hialuronsko kislino,
se izgubi tudi obrazni
volumen in mladostne
poteze naših lic še
zmanjšajo.

Sčasoma srednji del
obraza izgubi volumen, na
spodnjem delu obraza se
lahko pojavi podbradek.
Brada izgubi svojo čvrsto
obliko.

Polnila Juvéderm® smo uporabili
za oblikovanje ustnic, zgaditev gub
okoli ust in oblikovanje mladostnega
obrisa lic.

Prej

„Če bi kdor koli, ki ga poznam, razmišljal o zdravljenju,
bi ga vsekakor priporočila.“ - Joy

Potem

Kako lahko polnila Juvéderm® oblikujejo vaše
ustnice in obrazne poteze?

Polnila Juvéderm®
oblikujejo ustnice in
obrise obraza.
Povrnejo poteze naravnega
videza brade.
Povrnejo polnost ustnic.
Zgladijo navpične manjše
gube na zunanjem delu
ustnice.
Oblikujejo rob ustnic.
Odstranijo povešenost v kotih
ustnice.
Povečajo polnost in tako licu
povrnejo mladostne linije.
Oblikujejo tanko, dobro oblikovano linijo čeljusti.

Ob uporabi polnila Juvéderm® VOLBELLA® z lidokainijevm
hidrokloridom rezultati trajajo do enega leta.

Naše rezultate obožuje na milijone ljudi

Rezultati polnil Juvéderm®
trajajo tudi po 6 do 18 mesecev,
odvisno od izdelka.

Rezultati lahko trajajo do 18 mesecev,
odvisno od izdelka Juvéderm®.

Najdite pravega zdravnika
Prvi korak proti vašemu zdravljenju z izdelki Juvéderm® je, da najdete izkušenega
zdravnika, ki mu lahko zaupate. Mnogo zdravnikov je strokovno usposobljenih za
injiciranje polnil Juvéderm®. Vsekakor zdravnika povprašajte o njegovih izkušnjah in
rezultatih z drugimi bolniki.
Kaj pričakovati pred zdravljenjem?
Zdravnik bo z vami izvedel podrobno posvetovanje, da bo razumel vaše potrebe in kaj
bi radi izboljšali. Razložil vam bo vse o vaših možnostih, da se zagotovi, da zdravljenje s
polnili Juvéderm® popolnoma zadovolji vaša pričakovanja.
Kaj storiti po zdravljenju?
Zdravnik vam bo svetoval glede nege po zdravljenju. Morda vam bo svetoval, da do
dvanajst ur ne uporabljajte ličil. Mogoče vam bo naročil tudi, da se dva tedna izogibajte
soncu in savnam. Nekateri ljudje po zdravljenju okoli mest injiciranja občutijo začasno
rahlo občutljivost, nabreklost ali opazijo manjše podplutbe.
Končni učinek
Ker pri polnilih Juvéderm® ne gre za kirurški poseg, je čas okrevanja zelo kratek. Verjetno
boste ugotovili, da ljudje opažajo vaš osvežen, sijoč izgled, ne bodo pa ugotovili razloga za vaš
boljši izgled. To pomeni, da so rezultati prefinjeni, vi pa kažete naraven izgled. In kadar veste,
da izgledate čudovito, je lažje izžarevati vašo naravno, notranjo samozavest in sijati v vseh
pogledih vašega življenja.

Obožuje jih na milijone ljudi

Polnila Juvéderm® so bila
uporabljena pri več kot
16 milijonih zdravljenj po
vsem svetu, število pa še
vsak dan narašča.

Polnila Juvéderm® izdeluje
podjetje Allergan, mednarodna družba za zdravstveno
nego, ki je pred več kot 35 leti prva začela z razvojem
izdelkov za uporabo v medicinski estetiki.
Naša zbirka polnil za obraz Juvéderm® se izdeluje z
uporabo napredne tehnologije. Ta zdravljenja so varna
in vam zagotovijo dolgo trajajoče rezultate naravnega
videza.
Naša filozofija je preprosta: vam in vašemu zdravniku
zagotavljamo klinično dokazana, visokokakovostna
polnila za zdravljenja obraza, ki izpolnjujejo vaša
pričakovanja in katerim lahko zaupate tako vi kot vaš
zdravnik.
Da odkrijete, kaj Juvéderm® lahko stori za vas in zakaj
zaupati izdelkom Juvéderm® se posvetujte z zdravnikom
strokovnjakom.
Allergan Limited, Marlow International,
The Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Velika Britanija.

polnila za obraz

Zastopnik za Slovenijo: Ewopharma d.o.o., Cesta 24. junija 23, SI-1231
Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.: +386 (0) 590 848 40, faks: +386 (0) 590 848
49, e-pošta: info@ewopharma.si
Datum priprave: november, 2014, SI/0220/2013
Juvéderm® je zbirka medicinskih pripomočkov z oznako CE z različnimi specifikacijami in lastnostmi.
Posvetujte se s primerno usposobljenim zdravnikom, ki vam bo svetoval o vseh vidikih zdravljenja in
glede najbolj primernega medicinskega pripomočka iz zbirke za vaše posamezne potrebe.

