
NASZA TWARZ WCALE NIE MUSI TRACIĆ 

WITALNOŚCI – PREPARATY JUVÉDERM® 

STWORZONE W NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII 

VYCROSS™ SĄ W STANIE DOSTARCZYĆ 

ZASOBY KWASU HIALURONOWEGO 

DO GŁĘBOKICH WARSTW SKÓRY ORAZ 

PRZYWRÓCIĆ JEJ UTRACONĄ OBJĘTOŚĆ 

I ELASTYCZNOŚĆ. JUVÉDERM® TO PREPARATY 

DO INIEKCJI O KONSYSTENCJI GŁADKIEGO 

ŻELU, CO UMOŻLIWIA ŁATWE PRZENIKANIE 

DO WNĘTRZA SKÓRY, ZAPEWNIAJĄC JEJ 

NATURALNY WYGLĄD I DOTYK.

Wyglądaj i czuj się 
świetnie w każdym wieku

JUVÉDERM® VOLUMA® 
WITH LIDOCAINE 
– przywraca objętość twarzy.

JUVÉDERM® VOLBELLA® 
WITH LIDOCAINE
– lekko podkreśla kontur ust, 
rewitalizuje okolicę oka, 
redukuje drobne zmarszczki.

JUVÉDERM® VOLIFT® 
WITH LIDOCAINE
– wygładza głębsze zmarszczki 
i fałdy, podkreśla kontur twarzy, 
rewitalizuje i powiększa usta.

Preparaty Juvéderm® charakteryzują się 
dużą plastycznością, a efekty osiągane z ich 
wykorzystaniem są naturalne i długotrwałe – 
dzięki silnym wiązaniom cząsteczek zapew-
niają efekt jędrności skóry od 12 do nawet 24 
miesięcy, w zależności od zastosowanego 
produktu. Ze względu na swoją gładką kon-
systencję są niewyczuwalne dla pacjenta po 
podaniu i pozwalają na szybki powrót do co-
dziennych zajęć. Delikatnie usuwają oznaki 
starzenia oraz subtelnie poprawiają to, czym 
obdarzyła nas natura. 

Wykorzystanie odpowiednio zestawionych 
produktów z linii Juvéderm® (VOLUMA®, 
VOLBELLA®, VOLIFT®) pozwala w komplek-
sowy sposób zadbać o nadanie naszej twa-
rzy młodszego wyglądu. Osiągane dzięki nim 
rezultaty to już nie tylko pełna rewitalizacja 
skóry, ale efekt naturalnego liftingu i uzu-
pełnienia utraconej objętości. Kwas hialu-
ronowy świetnie sprawdza się przy zabiegach 
wolumetrycznych, poprawiających objętość 
i owal twarzy, korekcie ust i ich okolic. 

*Juvéderm® to gama posiadających znak CE wyrobów medycznych o różnych specyfi kacjach i parametrach technicznych. 
Zawsze zaleca się odbycie konsultacji z wykwalifi kowanym lekarzem, który pomoże wybrać z gamy Juvéderm® produkt 
właściwy dla indywidualnych potrzeb pacjenta. Przed zabiegiem zapoznaj się z instrukcją używania wyrobu medycznego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
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PREPARATÓW JUVÉDERM®: 
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lek. med., specjalista dermatolog 

Centrum Medycyny 
Estetycznej ESTIME
ul. Ułańska 21, 60-748 Poznań
tel. 667 889 595, 61 671 21 71
www.estime.poznan.pl

Dr Agnieszka Koczynasz 
lek. med. estetycznej 

Salon Kosmetyki Laserowej
ul. Graniczna 4b, 35-326 Rzeszów
tel. +48 17 852 80 11, 601 960 500
www.laser.rzeszow.pl

Krystyna Lubelska
specjalista dermatolog, 
lekarz medycyny estetycznej,

Jakub Sazanów-Lubelski 
lekarz medycyny estetycznej

Skin Laser Lubelscy 
Klinika Medycyny Estetycznej 
ul. Mickiewicza 14/2, Katowice 
tel. 502 983 933 
www.skin-laser.pl 

Poprzez odbudowę policzków doskonale 
radzi sobie również z tzw. „chomikami” i fał-
dami nosowo-wargowymi. Zastosowanie 
preparatu pod oczy sprawia, że skóra wo-
kół nich staje się bardziej napięta, a sińce 
mniej widoczne. 

Wypełniacze Juvéderm® zostały wielokrot-
nie docenione przez pacjentów – w 2016 r. 
marka otrzymała tytuł „Dobra Marka – Ja-
kość, Zaufanie, Renoma”, w 2017 „Super Mar-
ka”. Produkty spotkały się też z uznaniem 
wielu lekarzy, co potwierdza tytuł „Perła 
Dermatologii” – przyznawana trzykrotnie 
w roku 2014, 2015 i 2016. 


