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Link do produktu: https://www.primaderma.pl/kwas-hialuronowy-usieciowany-evanthia-25mgml-wypelniacz-p-1964.html

Kwas HIALURONOWY
Usieciowany EVANTHIA
25mg/ml - WYPEŁNIACZ
Cena

260,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

BIOFORMULA

Opis produktu
KWAS HIALURONOWY USIECIOWANY WYPEŁNIACZ EVANTHIA 25 SUPERIOR 1ml

IDEALNY PREPARAT DO WOLUMETRII I KONTUROWANIA TWARZY W KAŻDYM WIEKU
SKŁAD PREPARATU:
Produkt medyczny klasy trzeciej, usieciowany kwas hialuronowy, jednofazowy, przeznaczony do
zabiegów medycyny estetycznej.
Jest to produkt sterylny, oznaczony znakiem CE 0373, stworzony na bazie opatentowanej formuły.
Stężenie kwasu na poziomie 25mg/ml, czynnik sieciowania BDDE.
Posiada bardzo wysoki wskaźnik czystości i bardzo niskie stężenie kwasów nukleinowych i białek.
Produkt jest nietoksyczny.
Posiada niski wskaźnik endotoksyn (

Główne wskazania do zastosowania Evanthia 25 Superior:
średnio głębokie bruzdy,
fałdy nosowo-wargowe,
linie marionetki,
wolumetria,
zwiększenie objętości ust,
objętości policzków,
modelowanie brody,
obszar żuchwy,
skronie.

Evanthia to bardzo czysty produkt, dzięki temu usta nie puchną do niebotycznych rozmiarów jak po innych
wypełniaczach a także jest zmniejszone ryzyko powikłań
Przechowywanie: 5 – 25 C

Zestaw zawiera:
1 strzykawkę (1 ml)
2 igły
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Instrukcję obsługi
Charakterystyka produktu:
Typ wypełniacza: EVANTHIA 25 SUPERIOR (jednofazowy)
Stężenie: 25 mg/ml
Ph: 6.00 – 7.50 qs.p. /g
Masa cząsteczkowa: 2400-4000 kDa
Lepkość : 50-70 Pa xs
Wskaźnik endoksyn: ≤ 0.5 Eu/ml
Głębokość iniekcji: od głębokiej warstwy skóry właściwej do okostnej
Czynnik usieciowany: BDDE
Sterylizacja: Autoklaw
Technika:
Zaleca się wprowadzanie produktu metodą iniekcji liniowej wstecznej w głębsze warstwy skóry. Technika,
która polega na wprowadzaniu preparatu zgodnie z kierunkiem zmarszczki na powierzchni skóry. Unikać
tzw. przesadnej poprawności (zbyt duże lub zbyt małe wprowadzanie produktu).
W celu wykonania zastrzyku prawidłowo ścisnąć skórę pomiędzy palcami ręki, która nie trzyma
strzykawki. Unika się tym samym nakłuć w naczynia włosowate, które mogą być widoczne na powierzchni
skóry gdy jest ściśnięta.
Nie stosować metodą pęcherzykową jak w przypadku kwasu hialuronowego nieusieciowanego!!!!
Efekt utrzymuje się około 10-12 miesięcy. W celu otrzymania najlepszych efektów, zabieg należy powtarzać co
10 miesięcy.
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