Ošetření výplněmi
pro všechny části obličeje

Zamilujte si svůj vzhled
Objevte, jak miliony z nás
vidí své přirozené nej

Čelit světu s pocitem toho nejlepšího
S přibývajícím věkem jsme bohatší o své zkušenosti, ale je
zde jedna věc, kterou můžeme ztratit: mladistvý vzhled
naší kůže. To, co vidíte navenek, neodpovídá tomu, jak
se cítíte uvnitř.
Juvéderm® je řada obličejových výplňových materiálů,
které poskytují velmi přirozený výsledek ke zmírnění
známek stárnutí. Juvéderm® může také nenápadně zlepšit
to, co nám příroda dala. Řada Juvéderm® byla vyvinuta
pro všechny části Vašeho obličeje. Po konzultaci s Vaším
lékařem může Juvéderm® udělat to nejlepší pro Vaše rysy
a výsledkem je Váš přirozený vzhled.
Vaše tvář je to nejcennější co máte; je to cesta, jak Vás svět
vidí a jak Vy sama sebe vyjadřujete; každý detail přispívá
k Vaší jedinečné osobnosti. Pohovořte s lékařem o tom,
jak Vám Juvéderm® může pomoci dosáhnout přirozeného
vzhledu, který budete milovat.

„Je to, jako bych byla na prázdninách…
má kůže je hladší a já vypadám mladší“ — Violet

Juvéderm® obličejové výplně – volí miliony
Miliony lidí po celém světě věří, že Juvéderm® dokáže vylepšit vzhled
jejich obličeje.
Naše bezkonkurenční vědecká technologie nám umožnila vyvinout gel
s výjimečně jemnou konzistencí. To způsobí, že Juvéderm® proniká
jednodušeji do kůže a přináší velmi přirozený vzhled a dobrý pocit.
Juvéderm® je minimální neinvazivní kosmetické
Obličejové výplně mohou ošetření, takže zotavovací období je krátké a Vy budete
vyhladit vrásky a přidat schopná pokračovat v normální činnosti. Výsledky jsou
objem šetrným způsobem, prokázány a trvají až jeden rok.
který nevyžaduje
chirurgický zákrok.
Juvéderm® byl použit ve více než 16 milionech
ošetření a jejich počet roste každým dnem.

Jak kůže stárne
Mladá kůže je neustále hydratovaná
kyselinou hyaluronovou. Kyselina
hyaluronová absorbuje vlhkost
a udržuje kůži dobře hydratovanou
pro mladistvý vzhled.
Když stárneme, naše kůže ztrácí
kyselinu hyaluronovou; začíná být
suchá a ztrácí objem. Začínají se
objevovat vrásky a rýhy. Dalším
faktorem, který také hraje svou roli
v procesu stárnutí, je například
gravitace táhnoucí kůži dolů, jejímž
výsledkem jsou rýhy a prověšení kůže.

Postupem času ztrácí kůže
kyselinu hyaluronovou
Se snížením množství kyseliny
hyaluronové ztrácí Vaše kůže
mladistvý vzhled. Linky se začínají
objevovat kolem úst a rty začnou
ztrácet objem.

20–35 let

35–50 let

50 a více let

Juvéderm® doplní kyselinu
hyaluronovou ve Vaší kůži.

Jak Juvéderm® působí
Juvéderm® je řada obličejových výplní s kyselinou hyaluronovou. Každá
formule s hladkým gelem je určena specifickému a unikátnímu problému.
Gel je Vaším lékařem aplikován injekčně pod kůži pomocí ultratenké jehly.
Gel vyplňuje linky a vrásky a přidává větší objem. Kyselina
Mnoho hydratačních přípravků
hyaluronová v něm obsažená přitahuje a zadržuje vlhkost.
obsahuje kyselinu hyaluronovou,
Díky tomu, a podle typu ošetření a použitého přípravku,
ale obličejové výplně řady
mohou výsledky trvat až 18 měsíců.
Juvéderm® jsou jediným
Juvéderm® s lidokainem1 také obsahuje anestetikum,
způsobem jak doplnit kyselinu
které dělá ošetření mnohem komfortnější.
hyaluronovou hluboko do kůže.
„Způsobí, že se cítíte projasněnější a mladší.“ — Morag
1. S výjimkou Juvéderm ® HYDRATE
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Juvéderm® vylepší každou část Vašeho obličeje
Juvéderm® obličejové výplně se používají k různým typům
ošetření, která umožní dosáhnout dílčího zlepšení různých částí
Vašeho obličeje.
Váš lékař důkladně prohlédne Vaši kůži a prodiskutuje s Vámi
možnosti řešení. Doporučí Vám plán pro ošetření přípravkem
z řady Juvéderm®, jednotlivě nebo v kombinaci tak, aby výsledek
odpovídal Vašim specifickým potřebám.
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dobře definované
k zulíbání
Některá ze slov, která ženy použily
po ošetření přípravky řady Juvéderm®

více tvarované

úsměv

Juvéderm® vylepší
Váš obličej ve třech
hlavních směrech

Revitalizuje
Juvéderm® redukuje či vyhlazuje linky, vrásky a rýhy
pro svěžejší, rozzářený vzhled Vašeho obličeje.
Zvedne
Juvéderm® obnovuje ztracený objem ve tvářích
a bradě jemným přirozeným liftingovým efektem.
Konturuje
Juvéderm® rafinovaně upraví proporce rtů
a kontury obličeje.

Revitalizuje

Kde všude řada Juvéderm Ultra®
vyhladí Vaši kůži

Juvéderm® redukuje či vyhlazuje jemné linky,
vrásky a rýhy pro svěžejší, zářivější vzhled.
Jak se na Vaší kůži objeví linky a vrásky
Během stárnutí naše kůže ztrácí kyselinu
hyaluronovou a začínají se objevovat jemné linky.
Některé linky se mění ve vrásky vlivem vnějších
faktorů, jako je slunce, dieta a letitý pohyb
obličejových svalů. Ztráta tuku a prověšení můžou
změnit linky do rýh.
Běžné linky, vrásky a rýhy jsou:
a) linky u rtů, b) vějířkovité vrásky, c) glabelární
vráska d) naso-labiální rýhy, e) „marionetové“ linky.

Řada Juvéderm Ultra® je
vytvořena k ošetření čehokoli;
od jemných linek k hlubokým
rýhám a vráskám
Glabelární vráska
Vějířkové vrásky
Naso-labiální rýhy
Vertikální linky u rtů
„Marionetové“ linky
od úst k bradě

Juvéderm® vyhlazuje
glabelární vrásky,
naso‑labiální rýhy
(probíhající od nosu
k ústům) a jemné
linky okolo očí.

Předtím

Potom

„Lidé říkají, že vypadám svěžejší, ačkoli jsem o tom nikomu neřekla!“ — Amanda

Je prokázáno, že řada Juvéderm® Ultra zmenší hluboké vrásky;
tento výsledek má trvání až jeden rok

Zvedne

Jak Juvéderm® VOLUMA®
s lidokainem vyzdvihne Váš vzhled

Juvéderm® obnovuje ztracený objem ve tvářích
a bradě jemným přirozeným liftingovým efektem.

Jak gravitace táhne Váš obličej dolů
Mladě vypadající obličej má kulaté kontury, vysoké
lícní kosti a jasně vymezenou spodní čelist.
Jsou zde jemné křivky vedoucí od tváří k okraji nosu,
bez propadlin. Stárnutí způsobuje, že tkáň v obličeji
se stává jemnější a ztrácí objem. Kůže také ztrácí
elasticitu a tak gravitace udělá své. Kůže se začíná
prověšovat a táhne Vaše rysy dolů.

Juvéderm® VOLUMA®
s lidokainem zvětšuje
objem v oblastech, které
potřebují trochu větší
podporu či vylepšení
Lehce koriguje tváře, jsou
vyšší a pevnější
Obnovuje objem v obličeji
Obnovuje mnohem mladší
proporce obličeje
Vyhlazuje konturu brady
Zvýrazní křivky lícních kostí
Obnoví vlhkost kůže, která
znovu získá přirozenou
elasticitu a tón

Juvéderm® doplní ztracený
objem kůže pro opětovné
získání mladistvých křivek
ve tvářích, dělá je silnější
a pevnější.

Přináší přirozený liftingový efekt
bez chirurgického zákroku

Předtím

„Okamžitě vidíte pozitivní efekt na Vaší kůži…
moje tvář vypadá pozvednutá“ — Violet

Potom

Liftingový efekt Juvéderm® VOLUMA®
s lidokainem trvá až 18 měsíců

Konturuje

Jak může Juvéderm® zlepšit
kontury rtů a Vašeho obličeje

Juvéderm® lehce obnoví
a zvýrazní rty a kontury obličeje
V průběhu stárnutí rty a kontury obličeje ztrácí přesné vymezení
Během stárnutí rty
ztrácejí objem, stávají
se tenčí a kontury jsou
méně pevné.

Okraj rtů je narušený
díky vertikálním
vráskám, které
jsou způsobené
špulením rtů.

Jakmile kůže ztrácí
kyselinu hyaluronovou,
ztrácí se objem v obličeji
a mladistvé kontury tváří
jsou zmenšeny.

Po čase dochází ve
střední části obličeje
ke ztrátě objemu a tím
dochází k uvolnění kůže
v oblasti čelisti. Brada
ztrácí pevný tvar.

Juvéderm® zvýrazní
ústa a vzhled tváře
Nově zvýrazňuje a obnovuje
přirozený vzhled kontury
brady
Navrací rtům zpět
jejich plnost
Vyhlazuje vertikální linky
kolem úst
Pozvedne pokleslé
koutky rtů
Dodává plnost tvářím
pro mladistvý vzhled
Přináší jemnou, dobře
konturovanou bradu

Juvéderm® byl použit
k vylepšení tvaru rtů,
odstranění linek kolem úst
a přispěl k mladistvému
vzhledu tváře.

Předtím

„Kdyby někdo další, koho znám, zvažoval ošetření,
určitě bych mu to doporučila“ — Joy

Potom

Nedávné studie ukazují, že 98 % těch, kteří měli aplikován Juvéderm® VOLBELLA ® s lidokainem
uvedlo, že bylo spokojeno s výsledným vzhledem svých rtů a tento výsledek měl trvání až jeden rok

Naše výsledky jsou milovány miliony

Nedávné studie ukazují, že
98 % těch, kteří hodnotili
estetické výsledky Juvéderm®
po 6–18 měsících, je označilo
jako dobré nebo velmi
dobré podle typu
použitého přípravku
Juvéderm®.

Nalezení správného lékaře
Prvním krokem k Vašemu ošetření přípravkem Juvéderm® je vyhledat
kvalifikovaného lékaře, kterému můžete důvěřovat. Mnozí lékaři jsou odborně
školeni jak aplikovat Juvéderm®, což Vám zajistí výborné výsledky. Ujistěte se
o tom, že Váš lékař má dobré zkušenosti a je dobře hodnocen ostatními pacienty.
Co očekávat před zahájením léčby
Váš lékař s Vámi povede podrobnou konzultaci, aby přesně porozuměl, jaké jsou
Vaše představy a co byste chtěla zlepšit. Vysvětlí Vám všechny možnosti, abyste se
ujistila, že Vaše ošetření přípravky Juvéderm® zcela splní Vaše očekávání.
Co dělat po ošetření
Váš lékař Vám poradí následnou péči. Můžete být upozorněna na nevhodnost
použití make-upu až po dobu dvanácti hodin. Může Vám také doporučit
omezení pobytu na slunci, v sauně a parních lázních po dobu až dvou týdnů.
V některých případech se může vyskytnout mírná dočasná bolestivost, otok
nebo podlitiny v okolí vpichu. Pokud se u Vás tyto nebo jakékoliv jiné obtíže
vyskytnou, informujte svého lékaře a konzultujte s ním následný postup.
Výsledný efekt
Aplikace přípravků Juvéderm® nevyžaduje operativní zákrok, je potřeba
minimální čas na zotavení. Zjistíte, že lidé začnou hodnotit Váš svěží, zářivý
vzhled více, než zkoumat skutečný důvod proč tak vypadáte. To znamená, že
výsledky jsou nenápadné a Vy vypadáte přirozeně lépe. Víte-li, že je Váš vzhled
lepší, je mnohem jednodušší vyzařovat svou přirozenou, vnitřní sebedůvěru
a zář v každém aspektu Vašeho života.

Podle typu použitého přípravku Juvéderm®
mohou výsledky trvat až 18 měsíců

Je milován miliony
Juvéderm® byl použit již
ve více než 16 milionech
ošetření po celém světě.
Tento počet narůstá
každým dnem.

Juvéderm® je vyroben
společností Allergan, globální
společností v oblasti zdravotní péče, která je průkopníkem
ve vývoji přípravků lékařské estetiky více než 35 let.
Naše řada obličejových výplní Juvéderm® je vyrobena
pomocí moderní technologie. Tyto přípravky mají dobrý
bezpečnostní profil a poskytují velmi přirozeně vypadající
a dlouhotrvající výsledky.
Naše filosofie je jednoduchá: poskytnout Vám a Vašemu
lékaři klinicky ověřené, vysoce kvalitní kosmetické přípravky,
které uspokojí Vaše očekávání a kterým můžete důvěřovat.
Chcete-li zjistit, co Vám může Juvéderm® nabídnout
a proč byste mu měla dát svou důvěru, navštivte
Juvedermultra.co.uk a obraťte se na odborného lékaře.
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