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Kyselina hyaluronová
MEDIFEEL® je intradermální strukturovaný biogel, viskoelastický,
sterilní, složený z hyaluronátu
sodného biofermentačního
původu, s vysokou molekulovou hmotností, bez
živočišných bílkovin
a bez činidla BDDE.

Pomáhá vyhladit
jemné vrásky na čele.
(20mg)

Redukuje hluboké
vrásky a rýhy
v oblasti očí.
(20 / 25 mg)

Redukuje hluboké
vrásky a rýhy
v oblasti nosu.
(25 mg / 28 mg)

Pomáhá dodat
objem tvářím.
(28 mg)

Pomáhá pleť účinně
hydratovat.
(12 mg)

Dodává objem rtům.
(25 mg)

Modeluje
a vyplňuje vrásky
v oblasti brady.
(25mg /28mg)

použité produkty:
MEDIFEEL® v koncentraci 12 mg je nezasíťovaná kyselina hyaluronová vhodná na hydrataci pleti mezoterapií.
MEDIFEEL® v koncentraci 20 mg je zasíťovaná kyselina hyaluronová vhodná na aplikaci pod jemné vrásky.
MEDIFEEL® v koncentraci 25 mg je zasíťovaná kyselina hyaluronová ve formě sterilního gelu na redukci hlubokých vrásek a rýh
např. nosoretních, dodává objem rtům.
MEDIFEEL® v nejvyšší 28 mg koncentraci je nejhustší gel vhodný na zvětšení objemu tváří.
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která výplň je
nejlepší?
Váháte, kterou výplň si nechat
aplikovat? zkuste BIO dermální
výplň Medifeel, která neobsahuje
retikulační činidla, je na přírodní bázi,
plně kompatibilní s BIO dermálními
nitěmi, navíc cenově dostupná
s perfektním vizibilním účinkem.

Co je BDDE činidlo?

V čem je výplň výjimečná?
Neobsahuje činidlo BDDE a jiné modelační látky.

BDDE je retikulační činidlo, jehož přítomnost
je v dnešní době nežádoucí a mohl by mít za
následek vznik nežádoucích reakcí.
U BIO dermální výplně MEDIFEEL® činidlo
BDDE není použito!
Zasíťovaný gel tak dokáže držet svůj tvar,
efektivně vyplnit vrásku, modelovat obličej
a rty, aniž by se gel rozprostřel do jiných než
aplikovaných míst díky konzistenci kyseliny
hyaluronové.
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Kontraindikace
– standardní, spojené s narušením integrity
kůže a zdravotním stavem klienta

Stříkačka poskytuje maximální komfort při
aplikaci.
Perfektní snášenlivost – minimální hematomy
a podlitiny.
Nezpůsobuje otoky, „hrbolky“ a pevné okraje.
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Exkluzivní distributor pro ČR: A care, a. s., Nikoly Vapcarova 3274/2, Praha 4,
zelená linka: 800 880 835, tel.: 227 031 460, www.acare.cz, info@acare.cz
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