
    – efektas
Informacija pacientui
apie dvejopą poveikį
koreguojant veido 
apimtis



V-efekto dėka atrodyk natūraliai jauna bet kuriame amžiuje

Senėjimo požymiai

Ar galite prisiminti, kaip atrodėte, kai Jums buvo 16? Maždaug taip, kaip 
dabar, tik... jauniau. Tas pats veidas, tik jis kažkaip prarado savo formą. 

Ar jaučiatės jauna ir aktyvi, bet atrodote senesnė?

Dauguma moterų žino brandaus amžiaus problemą: mes labai stengiamės 
prižiūrėti savo odą, bet įmantrių kremų, reguliarių pratimų, sveikos mitybos 
ir litrų vandens nebeužtenka. Makiažas, laikui bėgant, taip pat jau nebegali 
paslėpti senėjimo požymių.
Ląstelių dalijimosi procesas, kuriam vykstant oda nuolat atsinaujina, sulėtėja 
nuo 25 – 29 metų amžiaus. Oda praranda drėgmę ir elastingumą. Pirmosios 
smulkios raukšlės pasirodo aplink akis ir burną. Veidas tiesiog nėra toks stan-
grus ir lygus, kaip anksčiau.

Moksliniais tyrimais nustatyta ir kliniškai patvirtinta, kad Radiesse™ odos 
užpildas turi dvejopą poveikį. Užpildas akimirksniu išlygina raukšles, stimu-
liuoja kolageno gamybą ir taip padeda odai atsinaujinti. Mes tai vadiname 
V-efektu.

Perskaitykite ir sužinokite visą informaciją apie V-efektą.



„Jūs negalite atsukti laiko atgal.
         Tačiau Jūs galite jį sulėtinti.“



Jaunas veidas turi „V”- formą

Kuo jaunesnis veidas, tuo tvirtesnė oda ir aiškesni kontūrai. Veidas yra simetriš-
kas ir turi „V” formą.

Jaunatviška išvaizda:
optimalus apimties pasiskirstymas

Senėjimo požymiai:
vyksta apimties „persiskirsty-
mas”

Senėjimo
procesas

Senėjimo
procesas

Su amžiumi „V” „apsiverčia”

Kokie geri Jūsų genai bebūtų, visų tipų oda galiausiai praranda savo tonusą. 
Pasikeičia veido proporcijos ir sumažėja atskirų veido dalių apimtis. Skruostai 
nusileidžia, smakras pasidaro nestandus ir veidas apačioje išplatėja.
Rezultatas: jaunatviška „V” pamažu „apsiverčia” ir Jūsų amžius tampa žymiai 
labiau pastebimas – nors jaučiatės labai jaunatviškai.



Radiesse™ – apimčiai ir kontūrams

Norint atstatyti jaunatvišką ir skaisčią išvaizdą, dažnai nepakanka atskirų 
raukšlių gydymo. Siekiant atsverti sunkio jėgos poveikį ir atgauti jaunatvišką 
formą, reikia atkurti tikrą veido apimtį. Tai galima pasiekti naudojant odos 
užpildą, kuris stimuliuoja natūralią kolageno gamybą, suteikdamas efektingą 
ir ilgalaikę veido ar kitos kūno dalies apimtį.

Radiesse™ sugrąžina apimtį tiksliai ten, kur ji buvo. Švelniai formuojant, giles-
nės raukšlės, įdubimai ar nukarimai, pakritę skruostai dingsta, ir naturalūs 
veido kontūrai sugrįžta.

Dvejopas poveikis apimties formavimui

■	 	Greitas poveikis dėl gelio-matricos

■	 Ilgai trunkantis poveikis dėl kolageno
     gamybos stimuliacijos

Saugus naudoti

■	 	Išsamiais klinikiniais tyrimais
    patvirtintas veiksmingumas ir tolerancija

■	 Klauskite	gydytojo,	ką	Radiesse™	gali
				padaryti	Jūsų	labui



Prieš gydymą: Apimties ir kontūrų praradimas 
dėl senėjimo

llgainiui: mikrosferos stimuliuoja paties organiz-
mo kolageno gamybą odoje

Ilgalaikė apimtis didėja dėl naujai suformuotų 
kolageno skaidulų (V-efektas)

Po gydymo: Gelio-matrica akimirksniu suteikia 
prarastą apimtį

Įdubusi oda

Kolageno skaidulosTikroji oda

Organizmas visiškai natūraliai 
suardo užpildą

Poodinis sluoksnis

Gelis-matricaEpidermis

Apimties suformavimas, suteikiant V-efektą

Dėl gelio-matricos, Radiesse™ sukuria greitai matomą efektą. Radiesse™ 
smulkios kalcio mikrosferos stimuliuoja natūralų kolageno formavimąsi odo-
je, suteikdamos ilgai trunkantį apimties padidėjimą. Pats gelis, taip kaip ir 
mikrosferos, per tam tikrą laiką organizme visiškai suyra.
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„   - efektas atrodo taip gerai.
Ir tai taip paprasta.”



Apimties užpildas gilių raukšlių korekcijai, veido kontūrų formavi-
mui ir išryškinimui
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Radiesse™ – veiksmingas daugelyje vietų

  1    Antakiai
Radiesse™ gali pakelti Jūsų antakius ir atverti akis.

  2      Smilkiniai
Įdubę smilkiniai gali būti užpildyti. Suteiks Jūsų veidui sveikesnę, mažiau pavargusią 
išvaizdą. 

  3       Skruostikauliai
Padidinta skruostikaulių apimtis paryškina veido „V”- formą ir užtikrina jaunatvišką 
išvaizdą.  

  4       Ausies speneliai
Jūsų auskarai, įverti į pilnus ir lygius ausų spenelius, atrodys daug gražiau.

  5      Nosies-lūpų raukšlės
Raukšlės, jungiančios nosį ir lūpų kampučius, erzina. Jos gali būti lengvai užpildo-
mos, – ir Jūs iškart atrodysite skaisčiau ir jauniau.

  6      Skruostai/Įdubę skruostai
Įdubę skruostai gali būti efektyviai užpildomi Radiesse™.

  7     Marionetės raukšlės
Liūdna ar susirūpinusi veido išraiška dingsta, kuomet šios linijos yra užpildomos.

  8       Nusileidęs žandikaulio kontūras
Aiškūs apatinio žandikaulio kontūrai padeda palaikyti jaunatvišką „V” veido formą.

  9      Nosies nugarėlė
Maži iškilimai ir įdubimai ant nosies nugarėlės gali būti užpildyti Radiesse™ ir išlyginti.

10      Smakro raukšlė (klostės)
Nusileidusi smakro raukšlė – paprastai vyrams – gali būti užpildoma Radiesse™ ir 
smakras atrodys tvirtesnis.

11       Smakras
Plokščias smakras gali padaryti Jūsų veidą mažiau išraiškingą. Maži iškilimai ant sma-
kro gali suteikti veidui netolygią išvaizdą. Naudokite Radiesse™ ir atrodysite natūra-
liai ir išraiškingai.

12       Išorinė plaštakos pusė
 Bėgant laikui, plaštakos kraujagyslės ir kaulai darosi  vis aiškiau matomi. Kai Jūsų 
rankų oda praranda apimtį, gali padėti Radiesse™.

Radiesse™ Jums gali daug padėti!



Radiesse™ – atstato veido ir rankų apimtį

Užpildas skruostikauliams, skruostams ir gilioms raukšlėms
Dėl amžiaus odoje atsirandanti drėgmės stoka ir ląstelių dalijimosi lėtėjimas 
lemia tai, kad oda praranda elastingumą, tonusą ir tamprumą. To proceso 
padariniai – gilesnės raukšlės, ypač aplink nosį ir burną, kartais – ant smakro. 
Tuo pačiu metu po oda esantys plonieji riebaliniai audiniai, kurie yra reikalin-
gi stangriai ir lygiai odai palaikyti, lėtai yra. Šis apimties netekimas ypatingai 
išryškėja ant skruostikaulių ir skruostų. Naudojant Radiesse™ šios vietos gali 
būti švelniai pakoreguotos. Rezultatas – sugrąžintas natūraliai matomas veido 
gyvybingumas ir grožis.

Pasiek daugiau su Radiesse™

Kai mūsų oda pasidaro mažiau stangri, nusileidžia žandikaulio kontūras. Vėlgi,
priežastis yra po oda esančio plonojo riebalinio audinio netekimas. Apimties
atstatymas atnaujina žandikaulio kontūrus ir grąžina veidui jo ankstesnę jau-
natvišką formą. Atkreipkime dėmesį, pavyzdžiui, į nosį, kuri yra veido centras 
ir esminis bruožas. Kai kurie iš mūsų, turi nosį, kuri kažkaip nesiderina su veidu. 
Radiesse™ gali padėti performuoti ir sušvelninti nosies trūkumus. Mūsų rankos 
taip pat gali išduoti amžių. Venos ir kaulai tampa žymiai labiau matomi išori-
nėje plaštakos pusėje. Apimties netekimas gali būti atstatytas naudojant Ra-
diesse™.

Negydytas skruostikaulis/skruostas Gydytas skruostikaulis/skruostas



Radiesse™ – įtikinantys rezultatai

Negydyti įdubę skruostai Gydyti įdubę skruostai

Negydyta sritis Gydyta sritis

Negydyti skruostai Gydyti skruostai



Gydymo rezultatas – akivaizdus

Negydyta išorinė plaštakos dalis Gydyta išorinė plaštakos dalis

Gydyta nosisNegydyta nosis

Negydytas apatinio žandikaulio kontūras Gydytas apatinio žandikaulio kontūras



Klausimai ir atsakymai

Ar Radiesse™ buvo tinkamai ištirtas ir sertifikuotas?
Taip, Radiesse™ buvo patvirtintas ES atsakingų institucijų 2004 metais. Šis 
preparatas turi CE sertifikatą, kuris yra Europos Sąjungos produkto saugos 
įvertinimas ir įrodo, kad produktas buvo patikrintas nepriklausomų institucijų.
Radiesse™ taip pat buvo patvirtintas FDA (Amerikos maisto ir vaistų adminis-
tracijos) 2006-aisiais metais.

Kokia yra gydymo procedūra?
Jūsų gydytojas Jums paaiškins galimus gydymo variantus ir aptars su Jumis, 
kuris Jums labiausiai tiktų. Gali prireikti tik vieno apsilankymo pas gydytoją, 
kad būtų pasiektas optimalus gydymo naudojant Radiesse™ rezultatas ir tai 
truks tik apie 30 minučių. Rezultatą matysite iškart po injekcijos.

Ar gydymas skausmingas?
Daugumai pacientų gydymas palyginti neskausmingas, tačiau žmonės skaus-
mą suvokia skirtingai. Pasitarkite su gydytoju dėl galimų anestetikų pasirin-
kimo.

Jei vartojate vaistus...
Jeigu vartojate vaistus, įskaitant ir įsigytus be recepto, prieš gydymą infor-
muokite savo gydytoją. Kraujo krešėjimą mažinančių ir nuskausminamųjų vais-
tų, įskaitant ir aspiriną, vartojimas gali sukelti nepageidaujamas kraujosrūvas. 
Gydytojas suteiks Jums reikalingą konsultaciją.

Ar gali pasireikšti šalutinių poveikių?
Jums gali pasireikšti reakcija į injekciją. Tai gali būti nežymus patinimas, 
skausmas, niežėjimas, kraujosrūvos ar odos spalvos pokyčiai ir padidėjęs jau-
trumas. Šie reiškiniai paprastai išnyksta po keleto dienų.

Kaip ilgai trunka Radiesse™ poveikis?
Individualūs rezultatai priklauso nuo amžiaus, odos tipo, gyvenimo būdo ir 
medžiagų apykaitos procesų, taip pat nuo gydytos srities. Paprastai gydymo 
poveikis daugumai pacientų trunka ilgiau, nei vienerius metus.



Ar Radiesse™ yra nuolatinis implantas?
Ne. Produktas yra biologiškai suyrantis ir organizmo suskaidomas natūraliai.

Ar Radiesse™ gali būti naudojamas su kitais produktais?
Jeigu prieš tai buvo padaryta nuolatinio užpildo injekcija, gydyti Radiesse™ 
nerekomenduojama. Tokiu atveju informuokite savo gydytoją.

Ar Radiesse™ gali būti jaučiamas po oda?
Po gydymo neilgą laiko tarpą Jūs tikriausiai jausite medžiagą. Tačiau, bėgant 
laikui, medžiagą organizmo audiniai visiškai įsisavins ir ji nebebus juntama.

Kiek kainuoja gydymas?
Kainos skirasi priklausomai nuo gydymo apimties. Jūsų gydytojas informuos 
Jus apie kainas be papildomų įsipareigojimų.

PRIVALUMAI pri privalumai valuma i

Kaip galiu rasti tinkamą gydytoją?
Svarbu pasirinkti specialistą, kuris turi tinkamos patirties ir praktikos – įskai-
tant  Radiesse™ naudojimo patirtį.

Mes džiaugsimės, galėdami suteikti Jums reikalingą konsultaciją veido ir kitų 
kūno dalių apimties atstatymo klausimais.

Radiesse™  privalumai

■	 	Gerai toleruojamas

■	 		Nereikia alergijos tyrimo

■	 	Išbandytas ir patikrintas
     daugybę kartų

■	 	Greitas poveikis dėl elastingos gelio-matricos

■	 	Ilgalaikis poveikis dėl kolageno gamybos 
stimuliacijos

■	 	Apimties	pakeitimas	vieno	gydymo	metu



„Radiesse™. Grožis su
      - efektu.“



Jeigu norėtumėte gauti daugiau bendros informacijos apie Radiesse™, susisiekite 
su mumis:

Praktikuojančiojo gydytojo antspaudas
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H. Abbe Pharma atstovybė, M. Marcinkevičiaus g. 19-1, 08433 Vilnius. 
Tel. 8 5 271 1710, faks. 8 5 271 1711, el. paštas info@abbepharma.lt


