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The Lifting Filler

CÍTIT SE LÉPE VE SVÉ KŮŽI

Chtěla byste se cítit lépe
ve vlastní kůži?
Určitě byste chtěla. Všichni si přejeme vypadat
mladě a svěže. Vypadat dobře znamená cítit se
sebevědomě a mít kontrolu nad svým věkem.

„Mladistvý a zářivý vzhled nám dává
pocit jistoty a sebevědomí.”
Jak stárneme, studujeme kriticky svůj obraz
v zrcadle a porovnáváme jej s naším vzhledem
v uplynulých letech. Mladá tvář má jasný tvar
a zřetelné kontury. S přibývajícím věkem však pleť
ztrácí svou přirozenou hydrataci a pružnost.
Původní jasné kontury tváře se vytrácejí.

V dnešní době již nechceme jen pasivně přijímat proces stárnutí a následný
pokles sebevědomí. Místo toho se stále větší procento lidí snaží udržet svou krásu
společně s mládím, přitažlivostí a smyslem pro humor. Studie jednoznačně potvrzují,
že ti, kteří podstoupí dermatologické ošetření, se méně obávají důsledků stáří.

„50 % mužů a žen v Evropě se zabývá
svým stárnutím.”
Pro většinu z nás znamená stárnutí více než jen větší množství svíček na
narozeninovém dortu, či více získaných životních zkušeností. Studie ukazují,
že zvláště ženy se s přibývajícím věkem obávají ztráty svého mládí,
sebevědomí a atraktivity.

S přibývajícím věkem se bojím ztráty …
sebevědomí
atraktivity

52%*
* Procento žen používajících injekční dermatologické preparáty.

46%*

mládí

43%*

ZNÁMKY STÁRNUTÍ
Krása v zrcadle času
Známek stárnutí je mnoho. Stejně jako je vidíme my, všimnou si jich i ostatní. Přátelé a partner
jsou většinou první, kteří nám o nich řeknou. Ať už to jsou vrásky, nebo změna kontur celého
obličeje. Tyto negativní poznámky týkající se našeho vzhledu nás často zraňují a snižují nám
sebevědomí.

Případy, kdy si ženy všímají známek stárnutí*
Spletli si mě s někým jiným
Poznámka přítelkyně
Poznámka mého partnera
Dosažení určitého věku
Viděla jsem své foto z poslední doby
Všimla jsem si vrásky na svém obličeji

6%

„Když jsem uviděla své
současné foto, uvědomila
jsem si, že stárnu.”

9%
11%
18%

48%
56%

Řešením je přirozený vzhled
Dermatologické ošetření obličeje je čím dál více považováno za účinnou zbraň v boji proti
známkám stárnutí – za racionální řešení nevyhnutelného procesu. Jemným obnovením a posílením
vnitřních struktur pleti můžete zachovat svůj mladistvý vzhled a zůstat přirozeně krásná.
* Procento žen.

KOLAGEN – KLÍČ K MLADISTVÉMU VZHLEDU
Kolagen zajišťuje elasticitu a objem
Kolagen je hlavním stavebním kamenem naší pleti – činí ji pevnou a jemnou. Produkce kolagenu
se však s přibývajícím věkem zpomaluje, čímž se pleť zeslabuje a ztrácí objem a pružnost.
Následky: vznikají vrásky a obličejové kontury uvadají.

Mladý vzhled

Známky času

Naše pleť je pevná a jemná.

Pleť ztrácí svou elasticitu a „ochabuje”.

Radiesse®: kolagenový stimulátor
Vysoce kvalitní složky přípravku Radiesse® stimulují produkci našeho vlastního kolagenu.
Díky tomuto posilujícímu účinku Radiesse® získává pleť opět svou mladistvou pevnost a elasticitu
a naše přirozená krása znovu ožívá.

RADIESSE® – LIFTINGOVÁ VÝPLŇ
Radiesse® lze účinně aplikovat do hlubokých vrásek pro jejich redukci a zpevnění kontur. Obraťte se
prosím na svého dermatologa, které části Vaší tváře jsou vhodné pro ošetření přípravkem Radiesse®.

Tváře
Nosoretní
rýha
Perioorální
vrásky
Čelisti
Brada
Ruce

LIFTINGOVÉ VÝSLEDKY OŠETŘENÍ RADIESSE®
S Radiesse® lze upravit jednotlivé části Vašeho obličeje nebo provést jeho celkový lifting
s dlouhotrvajícím účinkem. Vše na základě Vašich individuálních požadavků.

Jednotlivé části obličeje

Před

Po

Celkový lifting obličeje

Před

Po

OŠETŘENÍ NENÍ OTÁZKOU VĚKU
Rozhodujícím faktorem je pocit pohody
Naše modelka z titulní
strany to vyzkoušela
sama! Zde je její příběh:
Být modelkou pro mne
znamená dělat to, co mám
opravdu ráda. Líbí se mi
především rozmanitost mé
práce. Nicméně modeling
je také práce na plný úvazek
vyžadující neustálou pozornost.
Každodenní cestování ze
schůzek na castingy nebo
focení mě unavuje a stresuje,
což se odráží i na mém
vzhledu. Myslím si, že pak
vypadám starší, než ve
skutečnosti jsem. Vzhledem
k povaze mé práce se denně
setkávám s lidmi, kteří chtějí
vypadat co nejlépe. Modeling
je nesmírně konkurenční.

„Jako modelka musím vypadat svěže,
mladě a zdravě každý den.
Čím lépe vypadám, tím sebevědomější
jsem a tím více zakázek dostávám.”

Takže jsem přemýšlela: „Jak
to udělat, abych vypadala
celkově svěží?” Vyzkoušela
jsem všechny možné druhy
krémů a pleťových vod, ale

Před

bez viditelného výsledku. Jelikož jsem si chtěla
uchovat svůj přirozený vzhled, nikdy jsem
neuvažovala o chirurgickém zákroku.
Chtěla jsem zářivější vzhled, lehký lifting
celého obličeje, diskrétní vyhlazení vrásek,
ale vše bez ztráty typického vzhledu mého
obličeje.
Můj dermatolog mi doporučil Radiesse®.
Radiesse® je to správné řešení mezi krémem
a plastickou chirurgií. Používá se ke stimulaci
tvorby kolagenu, k doplnění chybějícího
objemu a ke zpevnění kontur tváře. Lékař mi
řekl, že Radiesse® mé nosoretní vrásky dokáže

Po

lehce vyhladit. Jako modelka jsem velmi štíhlá
a tudíž mám také propadlé tváře, které jsem
chtěla nějak upravit. Po podrobné konzultaci
mi můj dermatolog ošetřil i tato místa
přípravkem Radiesse®.

„Ošetření trvalo pouze půl hodiny
a výsledek je úžasný!“
Podívala jsem se do zrcadla a cítila jsem se ve
své vlastní kůži svěží a zdravější než kdykoliv
před tím. A přitom jsem si zachovala svůj
unikátní přirozený vzhled – jen ještě lepší.

Nejlepší výplň
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Cena udělena mezinárodní komisí prvního Evropského kongresu krásy AMEC (Anti-ageing Medicine European Congress).
Údaje na vyžádání.
Mariano Busso, MD, dermatolog, Miami, Florida; vedoucí dermatolog Mercy Hospital, Miami, Univerzita Miami.
Moers-Carpi M, et al. Dermatol Surg. 2007 Dec; 33 Suppl 2: S144–51.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Co je Radiesse® ?

Radiesse je injekční výplň vrásek, která funguje
tak, že okamžitě vyhladí rýhy a podobné známky
stárnutí. Nejenom, že ihned po aplikaci přidá
objem, ale v průběhu času začne stimulovat
produkci přirozeného kolagenu v pleti. Tento
účinek trvá u většiny pacientů více než rok.
®

Byl Radiesse® testován a certifikován?

Ano, Radiesse® byl schválen orgány EU v roce
2004 a má CE certifikaci, která je kritériem pro
bezpečnost výrobků v Evropské unii. Radiesse®
byl také schválen orgánem FDA (Americký
regulační orgán) v roce 2006.

svědění, modřinky nebo změny barvy pleti
v místě vpichu. Nicméně tyto reakce během pár
dní vymizí. O dalších případných reakcích se
poraďte se svým dermatologem.

Jak dlouho trvá efekt Radiesse®?

Individuální výsledky jsou závislé na věku, typu
pleti, životním stylu a metabolismu, a také
samozřejmě na ošetřované oblasti. Všeobecně
trvá efekt ošetření u většiny pacientů více
než rok.

Může být Radiesse® kombinován
s dalšími látkami?

Váš dermatolog Vám vysvětlí postupy a možnosti
ošetření, a prodiskutuje s Vámi, který je pro Vás
ten nejlepší. Jedno ošetření trvá obvykle
přibližně 30 minut. Efekt je viditelný okamžitě
po ošetření.

Pro celkové ošetření jednotlivých vrásek
a vybraných obličejových oblastí může být
kombinován s dalšími dermálními výplněmi jako
například Belotero®. Obraťte se na Vašeho
dermatologa, který Vám poradí, které produkty
společnosti Merz Aesthetics jsou vyrobeny
speciálně pro jemný lifting.

Co když užívám nějaké léky?

Mohu Radiesse® nahmatat pod kůží?

Jaký je postup ošetřeni?

Před ošetřením informujte svého dermatologa,
jaké léky užíváte, i když to nejsou léky na
předpis. Užívání antikoagulantů a léků proti
bolesti včetně acylpyrinu a některých
vitamínových doplňků stravy může vést
k nežádoucím modřinám.

Má přípravek nějaké vedlejší účinky?

Po injekční aplikaci látky se mohou vyskytnout
určité reakce, jako je například slabý otok, bolest,

Po ošetření budete pravděpodobně po nějakou
dobu aplikovanou látku pod kůží cítit. Po jejím
vstřebání však kompletně vymizí.

Kde se dozvím více o Radiesse®?

Zeptejte se svého dermatologa nebo navštivte
naši webovou stránku www.esthetics.cz
nebo www.radiesse.eu

Razítko lékaře

5

MILIONŮ

®

PRODANÝCH
VÝPLNÍ
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Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt am Main, Germany,
www.merzaesthetics.com, www.radiesse.eu
Výplňové materiály do České a Slovenské republiky dodává Medicontur s.r.o.,
Hornohorská 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika,
www.esthetics.cz, www.medicontur.sk

