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Kysy neuvoa yhteyshenkilöltäsi
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Nopea, näkyvä
ja luonnollisen
uudistava vaikutus

hyaluronihappo-

ruiskeella

valmistettu Sveitsissä

Perustuu 100 %:sti hyaluronihappoon ja poistaa rypyt välittömästi.

••• IHON IKÄÄNTYMINEN
Ihon ikääntymiseen vaikuttavat monet eri tekijät:

•
•
•

Fysiologiset tekijät: ajan myötä kollageenin, elastiinin ja hyaluronihapon
määrä ja laatu laskevat. Ihon kiinteys ja kimmoisuus alkavat vähentyä.
Ympäristötekijät: auringonvalo, stressi ja tupakointi kasvattavat vapaiden
radikaalien tuotantoa, mikä nopeuttaa ihon ikääntymistä.
Elämäntyyliin liittyvät tekijät: elämäntyyli ja kehnot ihonhoitorutiinit voivat
vaikuttaa ihon ennenaikaiseen ikääntymiseen.

••• KATSE HYALURONIHAPPOON

•
•
•

•

Hyaluronihappo on luonnollinen ja tärkeä osa ihon hyvinvointia.
Sen tehtävänä on: kosteuttaa ihoa ja ylläpitää sen kimmoisuutta ja kiinteyttä, jotta iho näyttäisi sileältä ja pehmeältä.
Ajan myötä hyaluronihapon määrä kehossa vähenee.
40 - 50-vuotiaana keho menettää 50 % hyaluronihapostaan*. Määrä vähenee iän myötä: poskien ylä- ja alaosat painuvat kuopalle, rypyt tulevat
näkyviin ja kasvojen ovaalinmuoto häviää, mikä vaikuttaa kokonaisharmoniaan.
Esteettisessä lääketieteessä hyaluronihappoa on käytetty useita
vuosia, kuin myös muilla lääketieteen aloilla, kuten oftalmologiassa, reumatologiassa, gynekologiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien alalla.

* Lähde: Cosmetics observatory, lokakuu 2010

••• TEOSYAL®-GEELI
TEOSYAL® on ihoon ruiskutettavien hyaluronihappopohjaisten täyteaineiden tuotevalikoima. TEOSYAL® perustuu 100 %:sti hyaluronihappoon. Se ei ole eläinperäinen vaan luonnossa hajoava ja resorboiva
tuote. Valikoimaan kuuluu ainutlaatuisia tuotteita, joista jokainen on suunniteltu korjaamaan kasvojesi eri osaalueita: ihon kosteutus, hienoiset uurteet, ihovauriot, ihon täyteläistäminen, silmänympärysten ja huulien täyttäminen jne. TEOSYAL®-sarja auttaa muokkaamaan kasvojen piirteitä erittäin hellävaraisesti ja luonnollisesti.

••• TEOSYAL® - KOLMOISVAIKUTUS
1

TEOSYAL® TÄYTTÄÄ
TEOSYAL® ruiskutetaan ihorypyn alle, jolloin se nostaa juonnetta ihon sisäpuolelta ja ryppy
häviää kasvaneen volyymin ansiosta välittömästi.

98 %:n tyytyväisyys ryppyjä silottavaan vaikutukseen*

2

TEOSYAL® PALAUTTAA VOLYYMIN
TEOSYAL® kohottaa ihoa ja tuottaa lisää volyymia, ja vaikutukset näkyvät välittömästi. Se on
hyvä vaihtoehto kauneuskirurgialle. Se muokkaa kasvojen muotoja ja piirteitä tehokkaasti.

98 %:n tyytyväisyys kasvoja muotoilevaan vaikutukseen*

3

TEOSYAL® ELVYTTÄÄ
Jokainen molekyyli pystyy kantamaan yli 1 000 kertaa oman painonsa verran vettä.
TEOSYAL® kosteuttaa ihoasi syvältä.

88 %:n tyytyväisyys ihon kimmoisuuden paranemiseen*

Monikeskinen tutkimus, 32 potilasta, Ranska, 2010, Trevidic MD, Claude MD

MITÄ ALUEITA
TEOSYALILLA ® VOI
KÄSITELLÄ? *
•
•
•
•
•

*

Ryppyjen ja juonteiden silottaminen
Poskipäiden muotoileminen ja kasvonpiirteiden pehmentäminen
Huulien täyteläisyyden muokkaaminen syväkosteuttavan vaikutuksen avulla
Ihon elvyttäminen ja kosteuttaminen
Ryppyjen ja juonteiden ennaltaehkäiseminen jopa kaikkein herkimmillä ihoalueilla,
kuten kaulalla, dekolteella ja käsissä.

Viittaus käyttöohjeisiin. Kysy lisätietoja yhteyshenkilöltäsi.

Otsarypyt

Ohimot
Huolirypyt
Silmärypyt

Poskipäät ja posket

Nenän ja suupielten väliset juonteet
Huulirypyt
Huuliraja
Suupielet
Huulien täyteläisyys
Naururypyt
Kasvojen muoto

Kaulan ja dekolteen elvyttäminen

hyvät
puolet
••• PEHMEÄ TÄYTEAINEHOITO
Ennen täyteaineen ruiskutusta ihoon 94 % potilaista luulee toimenpidettä kivuliaaksi.*
Jotta olosi pysyisi mahdollisimman mukavana toimenpiteen aikana ja sen jälkeen, TEOXANE Laboratories on kehittänyt uuden tuotesarjan, jonka tuotteet sisältävät paikallispuudutteen nimeltään
lidokaiini. Lidokaiini on kaikkialla maailmassa yleisin paikallispuudute, jota käyttävät erityisesti lääkärit ja hammaslääkärit.

9 potilasta kymmenestä on sitä mieltä, että TEOSYAL®-valikoiman tuote, jossa
on mukana lidokaiinia, ei satu niin paljon kuin tuote, joissa ei ole puudutetta*

••• OPTIMAALINEN TURVALLISUUS
• Korkeat laatustandardit
• Poikkeuksellisen hyvä sietokyky

TEOSYAL® sisältää vain puhtaita geelejä, jotka ovat laadultaan selvästi yli lainsäädännön edellyttämien standardien. Puhtaus takaa poikkeuksellisen hyvän sietokyvyn sekä aineen täydellisen sulautumisen ihokudokseen.

Yli 2 miljoonaa käsittelyä**

••• NÄKYVÄT JA LUONNOLLISET
TULOKSET VÄLITTÖMÄSTI
• Vain yksi käsittely riittää silottamaan rypyt heti
• Tulos on luonnollinen

TEOSYAL®-geelit silottavat rypyt tehokkaasti ja välittömästi sekä säilyttävät kasvojesi luonnollisen ilmeikkyyden. TEOSYALin® viskoelastiset ja kosteuttavat ominaisuudet palauttavat ihon joustavuuden, kimmoisuuden
ja kiinteyden luonnollisesti.

100 % potilaista on tyytyväisiä tuotteen tehoon*

••• PITKÄKESTOISET VAIKUTUKSET
• Vaikutus kestää jopa 18 kuukautta
• Kumulatiivinen vaikutus

TEOSYAL®-tuotteiden hyaluronihappopitoisuus on markkinoiden korkeimpia, joten käsittelyn vaikutukset kestävät jopa 18 kuukautta. TEOSYALin® pitkäkestoinen vaikutus tehostuu entisestään, jos käsittelyitä tehdään
useampia. Jotta vaikutukset säilyisivät, tarvitaan ehkä lisäkäsittelyjä. Todellisen kumuloituvan vaikutuksen ansiosta seuraavissa käsittelyissä riittää pienempi määrä tuotetta.

99 % täyteainehoidon saaneista asiakkaista kertoo olevansa valmis uuteen
TEOSYAL®-käsittelyyn.
* Monikeskinen tutkimus, 32 potilasta, Ranska, 2010, Trevidic MD, Claude MD
** Tuoreimmat tiedot, marraskuu 2010

NÄKYVÄT JA
LUONNOLLISET
TULOKSET
VÄLITTÖMÄSTI

ENNEN

JÄLKEEN

10 minuutin käsittely: 2 TEOSYAL®-ruisketta

Poistaa hienoiset
juonteet ja tasoittaa
syvät rypyt
•

Nenän ja suupielen väliset juonteet tasoittuvat

•

Otsarypyt silottuvat

10 minuutin käsittely: 1 TEOSYAL®-ruiske

ENNEN

JÄLKEEN

Täydentää huulien
volyymia ja muotoilee ääriviivoja

10 minuutin käsittely: 1 TEOSYAL®-ruiske

•

Huulien muoto tarkentuu ja hienoiset juonteet silottuvat

•

Huulet ovat luonnollisen täyteläiset

ENNEN

JÄLKEEN

20 minuutin käsittely: 2 TEOSYAL®-ruisketta

15 minuutin käsittely: 2 TEOSYAL®-ruisketta

20 minuutin käsittely: 3 TEOSYAL®-ruisketta

Luo tai palauttaa
kasvojen täyteläisyyden sekä
muotoilee kasvojen
piirteitä
• Posket ovat pyöreämmät
• Kasvot ovat jälleen täyteläiset

TEOSYAL COSMECEUTICALS
TUOTESARJA:
LISÄKÄSITTELY ENNEN
ESTEETTISTÄ TOIMENPIDETTÄ
JA SEN JÄLKEEN

Esteettisiä toimenpiteitä täydentämään
suunniteltu sarja
Esteettiset toimenpiteet voivat aiheuttaa tilapäisiä
ihoreaktioita, kuten punotusta, turvotusta, mustelmia tai ihon värimuutoksia.
Ikääntymistä hidastava TEOSYAL COSMECEUTICALS® -tuotesarja on kehitetty käytettäväksi ennen esteettistä toimenpidettä ja sen jälkeen.
Valikoiman tuotteet tarjoavat täydellisen yhdistelmän hyaluronihappoa ja hoitavia ainesosia esteettisten käsittelyjen tueksi (täyteaineen ruiskutus,
kemiallinen kuorinta, laserkäsittely, ihonhionta jne.).

1

PRE/POST ELVYTTÄÄ
Elvyttävä ja rauhoittava hoitovoide
Täydellinen ihonhoitotuote, joka sisältää uudistavista ja rauhoittavista ominaisuuksistaan tunnettua arnikauutetta. PRE/POST-voiteen käyttö aloitetaan 2 - 5
päivää ennen esteettistä toimenpidettä, jotta iho ehtii valmistautua siihen. Esteettisen toimenpiteen jälkeen PRE/POST-voidetta levitetään iholle paksu kerros 5 päivänä. Iho rauhoittuu ja näyttää luonnolliselta.

2

COVERING REPAIR KORJAA
Erittäin peittävä peitevoide - SPF 15
Tällä kompaktilla, sävytetyllä peitevoiteella on kaksi vaikutusta: se tasoittaa ihon
väriä ja peittää tehokkaasti ihon pikkuvirheet kosteuttavan hyaluronihapon ja
rauhoittavista ominaisuuksistaan tunnetun arnikauutteen ansiosta. Tasoita ihon
sävyä ja peitä virheet (punotus, mustelmat, maksaläiskät jne.) taputtelemalla
hellävaraisesti pieni määrä tuotetta korjattavaan kohtaan. Sävyn tasoittaminen
omaa ihonväriäsi vastaavaksi onnistuu hyvin 4 keskenään sekoitettavan sävyn
ansiosta.

3

ADVANCED FILLER TEHOSTAA ja KOSTEUTTAA
Erittäin ravitseva ryppyvoide
Erittäin tehokas, hyaluronihappoa sisältävä ryppyvoide silottaa rypyt sekä ihon
pinnasta että syvältä ihosta. Tehosta täyteaineruiskeen vaikutusta ja kosteuta
ihoasi tehokkaasti levittämällä ADVANCED FILLER -voidetta ihollesi aamuin illoin (normaalille ja sekaiholle sekä kuivalle ja erittäin kuivalle iholle).

Lisätietoja saat myyntipisteistämme, tai vierailemalla
verkkosivustollamme osoitteessa:
www.teoxane.com

TEOSYAL COSMECEUTICALS® -tuotteita voit
kysyä klinikaltasi.

KIT

POST PROCEDURE
KIT POST PROCEDURE on toimenpidettä
täydentävä kolmen lisätuotteen kokonaisuus. Iho uudistuu ja tuntuu miellyttävältä
välittömästi esteettisten toimenpiteiden jälkeen.

KYSYMYKSIÄ
		 VASTAUKSIA
SATTUUKO SE?
Jos olet herkkä pistoksille, TEOXANE Laboratories on kehittänyt uuden tuotevalikoiman, jonka tuotteet sisältävät paikallispuudutteen. Siten olosi pysyy mukavana sekä käsittelyn aikana että sen jälkeen. Toimenpiteessä voidaan käyttää myös puudutusvoidetta tai paikallispuudutetta, jotta käsiteltävä alue ei tuntuisi niin
herkältä.

NÄKYVÄTKÖ TULOKSET HETI JA KUINKA KAUAN TEOSYALIN® VAIKUTUS
KESTÄÄ?
Yksi kerta riittää korjaamaan tietyn alueen*. Tulokset näkyvät välittömästi. Jotta saavutettavat tulokset olisivat
mahdollisimman hyvät, on tärkeää noudattaa käsittelijän tekemää hoitosuunnitelmaa, johon kuuluu 1 - 3
alkukäsittelyä. TEOSYALin® pitkäkestoinen vaikutus tehostuu entisestään, jos käsittelyitä tehdään useampia.
Jotta saavutetut vaikutukset säilyisivät, tarvitaan ehkä lisäkäsittelyitä. Todellisen kumuloituvan vaikutuksen
ansiosta seuraavissa käsittelyissä riittää pienempi määrä tuotetta. Tulokset voivat kestää jopa 18 kuukautta
käytetystä tuotteesta riippuen. Käsittelykertojen välille TEOXANE Laboratories on kehittänyt potilaan käyttöön ikääntymistä hidastavan TEOSYAL ADVANCED FILLER -ihonhoitotuotteen. Lisäksi ADVANCED FILLER
tehostaa TEOSYAL-täyteainekäsittelyn vaikutuksia.

* Pois lukien mesoterapiaruiske

ONKO TEOSYAL®-KÄSITTELYLLÄ JÄLKIVAIKUTUKSIA?
Pistoskohdassa saattaa esiintyä hyvin vähäistä epämukavuutta, lievää punotusta ja kevyttä turvotusta.
TEOSYAL®-geelit ovat niin puhtaita, että jälkivaikutukset lievittyvät yleensä 3 tunnissa ja häviävät kokonaan
keskimäärin 24 tunnissa*. Lisäksi TEOXANE Laboratories on kehittänyt hoitotuotteet, joita potilas voi käyttää
sekä ennen esteettistä käsittelyä että sen jälkeen: TEOSYAL COSMECEUTICALS®. PRE/POST-hoitovoide
on kehitetty rauhoittamaan ja elvyttämään ihoa esteettisten toimenpiteiden jälkeen. Iho rauhoittuu ja näyttää
pian taas luonnolliselta. Punotusta, pieniä mustelmia ja ihon pikkuvirheitä voidaan korjata COVERING REPAIR
-peitevoiteella, joka on osa TEOSYAL COSMECEUTICALS® -valikoimaa. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi
esteettisen käsittelyn jälkeen. Se tasoittaa ihon sävyä ja peittää ihon pikkuvirheitä. Voit siis jatkaa sosiaalista
elämääsi heti käsittelyn jälkeen.

ENTÄ KONTRAINDIKAATIOT?
TEOSYAL®-ruiskeita ei suositella raskaana oleville eikä imettäville naisille, hyaluronihapolle yliherkille potilaille,
autoimmuunisairauksia tai muita immuunijärjestelmän sairauksia sairastaville, paikallispuudutteille yliherkille
potilaille, ihosairauksista kärsiville, maksaongelmaisille tai epileptikoille. Täyteainekäsittelyä ei suositella tehtäväksi kuorinnan, laserhoidon tai ultraäänikäsittelyn (kuorinta, laser tms.) yhteydessä. Viikon ajan ennen käsittelyä on vältettävä suuria määriä aspiriinia, tulehduskipulääkkeitä ja antikoagulantteja. Käsittelyn jälkeisinä
päivinä ei tule altistua äärimmäisille lämpötiloille (kova pakkanen, sauna, UV-valo ja aurinko).

VOINKO KÄYTTÄÄ TEOSYALIA® KUORINTA- TAI LASERHOIDON JÄLKEEN?
TEOSYALia® voi käyttää laserhoidon tai kuorinnan jälkeen. Suosittelemme kuitenkin odottamaan 2 - 3 viikkoa,
jotta iho ehtii parantua kunnolla ja on palautunut normaaliksi.

* Prospektiivinen tutkimus - Harryono JUDODIHARDJO, MBBS, MSc. PHD, ja Peter DYKES, BSC, PHD - 25 potilasta - Dermatology surgery kesäkuu 2008

SOPIIKO SE MINULLE?

Onko sinulle koskaan laitettu ruisketta? Oletko tyytyväinen?

Millaiset asiat sinua huolestuttavat hyaluronihapolla tehtävässä täyteainekäsittelyssä? Onko sinulla jotakin kysyttävää?

Kommentit

Jos haluat lisää tietoa TEOSYAL®-tuotteista tai TEOSYAL COSMECEUTICALS® -tuotesarjasta näytteen
		
• kirjoita meille sähköpostia: asiakaspalvelu@megra.fi
		
• tai lähetä meille vastauslipuke osoitteeseen:
		
Megra Oy, Kirkonkyläntie 15
		
00700 HELSINKI

Nimesi:
Sähköpostiosoitteesi:
Postiosoitteesi:

Jos haluat lisää tietoa TEOSYAL® tai TEOSYAL COSMECEUTICALS® -tuotteista, vieraile verkkosivustollamme:
www.teoxane.com

