
Obličejové výplňové materiály  

pro krásné rty v každém věku

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.

Juvéderm® byl použit již 

ve více než 16 milionech 

ošetření po celém světě. 

Tento počet narůstá 

každým dnem. 

Milován miliony

Krásná a spokojená

Juvéderm® VOLBELLA® s lidokainem  
zaručuje výsledek trvající až jeden rok

Nedávná studie ukázala, 
že 98 % z těch, kteří měli 

aplikován Juvéderm® 
VOLBELLA® s lidokainem, 
uvedlo, že bylo spokojeno 

s výsledným vzhledem 
svých rtů

Milujte své rty

Allergan Limited, Marlow International,
The Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, United Kingdom.

Juvéderm® is a range of CE marked medical devices product with different specifications and 
characteristics. We always recommend consultation with a qualified physician who will advise  
the most appropriate product from within the range for your individual needs.
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Usmíváte se ráda?

S přibývajícím věkem jsme bohatší o své zkušenosti, 

ale je zde jedna věc, kterou můžeme ztratit: mladistvý 

vzhled naší kůže. 

    Naše rty jsou jednou z nejvíce ohrožených oblastí 

na projevy stárnutí, protože je zde kůže velmi tenká. 

Postupem času začnou naše rty ztrácet plnost  

a objevují se první vrásky. 

    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, bez ohledu na věk. 

Například Juvéderm® přidá plnosti tenkým rtům při 

zachování zcela přirozeného vzhledu a tvaru. 

    Váš úsměv rozzáří Váš obličej a Vaše rty upoutají 

pozornost pokaždé, když mluvíte. Takže je velmi 

důležité, že je opravdu milujete takové, jaké jsou.

„ Slyšela jsem, že ošetření jako toto, může opravdu změnit  

Váš vzhled a způsob, jakým o sobě přemýšlíte“ — Georgina

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 

Mnoho žen tvrdí, že je po ošetření rtů baví experimentovat a používat jasné 

barvy na své rty, jelikož jsou si vědomy pozornosti věnované jejich rtům. 

Díky přípravkům Juvéderm® budete mít rty, které Vám pomohou vypadat 

tak krásná, jak se cítíte. 

Trvalý úsměv s Juvéderm®

Juvéderm® 
redukoval 
nasolabiální linky 
(probíhají od nosu 
k ústům) a přidal 
jemný objem rtů. 

Předtím Potom
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Juvéderm® byl 
použit ke zmírnění 
„marionetových“ 
vrásek probíhajících 
od úst k bradě.  
Její ústa byla také 
jemně zvýrazněna.

Tato pacientka 
měla aplikován 
Juvéderm® 
k redukci 
vertikálních linek 
kolem okraje úst.

Žádný obrázek nebyl retušován. 

Předtím Potom

Předtím Potom



Juvéderm® – vybrán miliony 

Miliony lidí na celém světě důvěřují obličejovým výplňovým 

materiálům Juvéderm® určených ke zvýraznění jejich rtů. 

Náš nejnovější revoluční výsledek ve vývoji, Juvéderm® 

VOLBELLA® s lidokainem, byl vyvinut 

s technologií VYCROSS™. Mimořádně hladký gel 

přináší velmi přirozený vzhled a pocit a výsledky 

prokazatelně trvající až jeden rok. 

Juvéderm® byl použit ve více než 16 milionech 
ošetření a jejich počet roste každým dnem

Obličejové výplně 
jsou jediný způsob, 

jak zvýraznit Vaše rty 
jemně a dlouhodobě.



Známky stárnutí rtů

Vylepšení tvaru rtů 
Všechny tvary rtů jsou atraktivní. Avšak 
některé potřebují jemné, přirozeně vypadající 
zvětšení objemu. Asymetrické rty mohou 
potřebovat jemnou úpravu proporcí.

Ztenčení  
Rty se ztenčují, když stárnou

Skleslost  
Smutně povadlé koutky úst

Vertikální linky 
Drobné linky na obrysech rtů 

„Marionetové“ vrásky
Linky od koutků úst k bradě 
dávající ústům „vzhled loutky“

Jak stárnou rty 

Kůže Vašich rtů je neustále hydratována zevnitř kyselinou 

hyaluronovou, přirozeně se vyskytujícím cukrem. 

Kyselina hyaluronová absorbuje vlhkost a udržuje pleť 

dobře hydratovanou. Díky tomu mají rty mladistvý vzhled. 

Jak může Juvéderm®  

zlepšit Vaše rty

Snižuje příznaky stárnutí
•  Navrací rtům zpět jejich 

plnost

•  Pozvedne pokleslé koutky

•  Vyhlazuje vertikální linky 
kolem úst

•  Redukuje „marionetové“  
vrásky mezi koutky rtů 
a bradou

Zvýrazňuje tvar rtů
• Dává plnější tvar

•  Upravuje proporce  
horního a dolního rtu

• Zvýrazňuje okraje rtů

Juvéderm® VOLBELLA® s lidokainem jemně dodává objem,  
zlepšuje kontury a zvýrazňuje tvar vašich rtů

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+ let

Juvéderm® doplní kyselinu 
hyaluronovou ve Vaší kůži.



„Určitě se teď po ošetření cítím jistější, je to vynikající“ — Louise

Jak působí Juvéderm® 

Juvéderm® je hladký gel, který je Vaším lékařem aplikován 

injekčně pod kůži pomocí ultrajemné jehly. Gel vyplňuje 

linky a vrásky. Kyselina hyaluronová v něm obsažená 

přitahuje a zadržuje vlhkost. Díky tomu mohou výsledky 

přetrvávat až jeden rok. 

    Juvéderm® VOLBELLA® s lidokainem je nejnovější 

výsledek vývoje v řadě obličejových výplní Juvéderm® 

vyvinutý speciálně pro Vaše rty a ústa. Je mimořádně 

hladký a jemný. Snadno se aplikuje do kůže a výsledkem 

je přirozený vzhled a pocit. Hladká konzistence umožňuje 

lékaři přizpůsobit ošetření přípravkem Juvéderm® Vašemu 

individuálnímu tvaru rtů, jemně dodat plnost při zachování 

detailů, které dělají Vaše rty jedinečnými.

 Juvéderm® VOLBELLA® 

s lidokainem také obsahuje 

anestetikum, které činí ošetření 

mnohem pohodlnější.

Mnoho hydratačních přípravků 
obsahuje kyselinu hyaluronovou, 

ale obličejové výplně jsou 
jediným způsobem, jak doplnit 

kyselinu hyaluronovou  
hluboko do kůže.


