
The new 2nd generation 
of HA fillers





Neauvia Organic to pierwsza na świecie linia 
wypełniaczy tak bliskich naturze.

Do ich opracowania wykorzystano 
najnowocześniejsze technologie, zapewniające 

niezrównaną jakość i skuteczność.

Zastosowanie niezwykle czystych surowców oraz 
nowych technologii produkcyjnych sprawia, 

że wypełniacze Neauvia to produkty zupełnie 
nowej generacji.

TECHNOLOGIA 
XXI WIEKU W SŁUŻBIE 

MEDYCYNY
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intense
wypełniacz bioaktywny

intense lV
wypełniacz bioaktywny

Produkt ten cechuje najwyższe możliwe stężenie kwasu 
hialuronowego — 28 mg/ml. Podobnie jak wszystkie 
wypełniacze Neauvia, Intense powstaje z użyciem 
najczystszego źródła kwasu hialuronowego pochodzącego 
z Bacillus subtilis. Do sieciowania wykorzystuje się polimer 
PEG pozwalający na otrzymanie trójwymiarowej matrycy 
hydrożelowej. Intense zapewnia fantastyczny efekt 
objętościowy, kształtujący miejsce zastrzyku w naturalny 
sposób. Dzięki unikalnym właściwościom reologicznym 
Intense cechuje wysoki stopień adaptacji w tkance, 
ułatwiający osiągnięcie pożądanych rezultatów. Produkt 
ten nadaje się w szczególności do głębokiego wypełniania 
zagłębień skóry (w tym zmarszczek głębokich oraz bruzd 
nosowo-wargowych), modelowania policzków, podbródka  
i nosa oraz konturowania twarzy w przypadku umiarkowanego 
oraz zaawansowanego stopnia starzenia skóry.

Produkt ten cechuje wysokie stężenie kwasu hialuronowego 
— 26 mg/ml. Podobnie jak wszystkie wypełniacze Neauvia, 
Intense LV powstaje z użyciem najczystszego źródła 
kwasu hialuronowego pochodzącego z Bacillus subtilis. 
Do sieciowania wykorzystuje się polimer PEG pozwalający 
na otrzymanie sieci wykonanej w technologii IPN. 
Intense LV zapewnia fantastyczny efekt objętościowy, 
kształtujący miejsce zastrzyku w naturalny sposób. Dzięki 
zastosowaniu technologii IPN wypełniacz Intense LV 
cechuje wysoki stopień adaptacji w tkance, ułatwiający 
osiągnięcie pożądanych rezultatów. Produkt ten nadaje 
się w szczególności do głębokiego wypełniania zagłębień 
skóry (w tym zmarszczek głębokich oraz bruzd nosowo-
wargowych), modelowania policzków, podbródka i nosa 
oraz konturowania twarzy w przypadku umiarkowanego 
oraz zaawansowanego stopnia starzenia skóry.

Zalety
• Wysoka wiskoelastyczność i wysokie stężenie HA

• Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki stosowaniu PEG  
i pozyskiwaniu HA z Bacillus subtilis

• Optymalne właściwości reologiczne zapewniające 
doskonały, naturalny efekt

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

Stężenie
28 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Wskazanie
Korekcja i głęboka odbudowa 
objętości tkanki

Stężenie
26 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Wskazanie
Korekcja i głęboka odbudowa objętości 
tkanki

Zalety
• Optymalne stężenie HA zapewniające naturalny efekt 

i komfort pacjenta

• Wysoka jakość surowców — PEG i BSHA (kwas 
hialuronowy z Bacillus subtilis)

• Trójwymiarowa struktura dzięki zastosowaniu 
technologii IPN

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat
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Intense Lips to nowy produkt opracowany specjalnie  
z myślą o korekcie i nawliżeniu ust. Stężenie HA na 
poziomie 24 mg/ml pozwala osiągnąć optymalne rezultaty 
w delikatnym obszarze ust. Produkt idealnie nadaje się do 
powiększania, konturowania i rewitalizacji ust. Użytkownicy 
Intense Lips mogą liczyć na jego najwyższą jakość, 
osiąganą poprzez wykorzystanie w procesie produkcji 
najbezpieczniejszych dostępnych materiałów (BSHA i 
PEG) oraz zaawansowanej technologii IPN odpowiadającej 
za niezwykłe właściwości hydrożelu. Preparat nadaje 
szczególną elastyczność łańcuchom polimerowym, 
zapewniając odporność na naprężenia mechanicznie, jakim 
poddawane są wargi, dzięki czemu miejsce aplikacji staje się 
niezwykle naturalne w dotyku.

Zalety
• Optymalne stężenie HA zapewniające naturalny efekt 

i komfort pacjenta

• Wysoka jakość surowców — PEG i BSHA (kwas 
hialuronowy z Bacillus subtilis)

• Trójwymiarowa struktura dzięki zastosowaniu 
technologii IPN

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

Stężenie
24 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Wskazanie
Powiększanie i modelowanie ust

intense lips
wypełniacz bioaktywny

intense rose
wypełniacz bioaktywny

Wypełniacz Intense Rose powstał w trosce o urodę  
i zdrowie intymne, jako produkt dedykowany do korekcji 
lipoatrofii oraz plastyki części intymnych. Produkt ten cechuje 
najwyższe możliwe stężenie kwasu hialuronowego — 28 mg/
ml — oraz duża wiskoelastyczność hydrożelu gwarantująca 
pacjentom 100-procentową satysfakcję. Intense Rose 
to optymalne połączenie skuteczności, bezpieczeństwa  
i długotrwałego efektu. Podobnie jak wszystkie wypełniacze 
Neauvia, Intense Rose powstaje z użyciem najczystszego 
źródła kwasu hialuronowego. Do sieciowania wykorzystuje 
się polimer PEG pozwalający na otrzymanie sieci wykonanej 
w technologii IPN.

Zalety
• Wysoka lepkość i wysokie stężenie HA, pozwalające 

osiągnąć niezwykły efekt objętościowy

• Najwyższa jakość surowców i bezpieczne stosowanie 
poparte badaniami klinicznymi

• Unikalne produkty do poszczególnych wskazań

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

Stężenie
28 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Wskazanie
Korekcja tkanek miękkich w ginekologii 
estetycznej, plastyka tkanek, korekcja 
lipodystrofii
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Stężenie
22 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Zawartość
glicyna i l-prolina

Wskazanie
Łagodna korekcja oraz redukcja zmarszczek 
wokół oczu i w obszarze gładzizny,
nawilżenie i delikatna korekcja ust

Stężenie
26 mg/ml HA, usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Zawartość
glicyna i l-prolina

Wskazanie
głęboka odbudowa objętości i korekcja

RHEOLOGY
wypełniacz bioaktywny

Rheology, nowy produkt z linii Neauvia Organic, służy 
do korygowania pierwszych oznak starzenia: drobnych  
i powierzchniowych zmarszczek, zwłaszcza w przypadku 
młodej skóry. Preparat sprawdza się także w procesach 
odmładzania dłoni oraz korekcji pionowych zmarszczek 
wokół ust. Stężenie kwasu hialuronowego pozyskiwanego 
z Bacillus subtilis wynosi 22 mg/ml, a do sieciowania sto-
suje się polimer PEG. Oprócz HA produkt zawiera także 
aminokwasy — glicynę i L-prolinę — stanowiące główne 
komponenty do produkcji kolagenu.

Zalety
• Naturalna korekcja zmarszczek powierzchownych 

i umiarkowanych

• Stymulacja produkcji kolagenu

• Widoczna poprawa jakości skóry

• Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu PEG  
i pozyskiwaniu HA z Bacillus subtilis

W laboratoriach MATEX LAB w szwajcarskim Lugano 
przeprowadzono badania nad rozwojem technologii 
usieciowania i stworzono nową geometrię cząsteczkową 
uzyskaną w formie hydrożelu.

Intense FLUX jest rewolucją na rynku wypełniaczy.  
Charakteryzuje się niespotykana dotąd zdolnością do 
autonomicznego dopasowania  się hydrożelu do potrzeb 
obszaru podania. 

Jest to inteligentny wypełniacz z kwasem hialuronowym.

Zalety
• Kwas hialuronowy pozyskany z bakterii Bacillus 

Subtilis

• Wysoka plastyczność i sprężystość

• Wysokie stężenie kwasu hialuronowego - 26 mg/ml

• Bardzo niska siła wstrzykiwania – preparat 
wolumetryczny podawany igłą 30G!

• Długotrwały efekt

intense FLUX
wypełniacz bioaktywny
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HYDRO DELUXE
BIO ACTIVE REVITALIZER

Mezoterapia to jeden z najpopularniejszych zabiegów 
estetycznych, zdolny znacząco poprawiać jakość skóry. Jej 
celem jest dostarczenie substancji aktywnych bezpośrednio 
do skóry i jej natychmiastowe nawilżenie.
Neauvia Organic Hydro Deluxe zawiera 18 mg/ml czystego 
kwasu hialuronowego, pozyskiwanego z Bacillus subtilis. 
Tak wysokie stężenie pozwala uzyskać bardzo dobre 
rezultaty, widoczne już od pierwszego zabiegu. Preparat 
zawiera także 0,01% hydroksyapatytu wapnia, który 
dodatkowo pobudza produkcję kolagenu, poprawiając 
skuteczność terapii.
Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wystarcza 
zazwyczaj seria 4 zabiegów przeprowadzonych  
w odstępach 3 tygodni. Chcąc zapewnić długotrwały 
rezultat, pod koniec serii warto zaoferować pacjentowi 
przeprowadzenie zabiegu uzupełniającego, który 
powinien być wykonany po upływie sześciu miesięcy.

Zalety
• Wysokie stężenie HA zapewniające doskonałe 

nawilżanie

• Poprawa gęstości skóry dzięki hydroksyapatytowi

• Regeneracja, korekcja zmarszczek powierzchownych

• Widoczna poprawa jakości skóry

• Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki pozyskiwaniu HA  
z Bacillus subtilis

Stężenie
18 mg/ml HA, nie usieciowany 

Strzykawka
2 x 2,5 ml, 
1 x 1 ml, 1 x 5 ml

Zawartość
0,01% CaHA, glicyna i l-prolina

Wskazanie
Nawilżanie, rewitalizacja, stymulacja 
produkcji kolagenu

Zalety
• Unikalne połączenie procesów wypełniania  

i biostymulacji

• Znacząca poprawa gęstości skóry

• Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi

• Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu PEG  
i pozyskiwaniu HA z Bacillus subtilis

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

Stężenie
26 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Zawartość
1% CaHA

Wskazanie
Głębokie wypełnianie zagłębień skóry  
(w tym głębokich zmarszczek i bruzd 
nosowo-wargowych), stymulacja oraz 
rewitalizacja

stimulate
wypełniacz bioaktywny

Neauvia Organic Stimulate to unikalny produkt. Jako jedyny 
zapewnia nie tylko doskonały efekt wypełnienia, lecz także 
długotrwałą biostymulację. Stężenie HA na poziomie 26 mg/ml 
uzupełniono dodatkowo o 1-procentową zawartość hydroksy-
apatytu wapnia — minerału występującego naturalnie w ludzkim 
organizmie, zdolnego stymulować produkcję kolagenu. Stimulate 
to doskonały wybór dla pacjentów cierpiących na brak gęstości  
i objętości tkanki. Produkt natychmiast uzupełnia deficyty tkanki, 
nadając jej pożądany kształt i objętość oraz stopniowo poprawia 
jakość skóry. Co więcej, dzięki pobudzaniu procesu neokolagene-
zy, preparat zapewnia trwalszy efekt korekty estetycznej. Stimu-
late powstaje z użyciem kwasu hialuronowego pozyskiwanego  
z Bacillus subtilis. Do sieciowania wykorzystuje się polimer PEG 
pozwalający na otrzymanie sieci wykonanej w technologii IPN. 
Hydroksyapatyt wapnia stosowany w wypełniaczach Neauvia 
występuje w postaci niewielkich cząsteczek (o wielkości od 8 do 
12 mikronów) równomiernie rozłożonych w obrębie hydrożelu. 
Takie rozwiązanie gwarantuje stabilność cząsteczek, które nie 
mają możliwości migracji.
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SKUTECZNE 
ROZWIĄZANIA

REGENERACJA SZYI 
I RAMION

Hydro Deluxe 

UJĘDRNIANIE SKÓRY
Hydro Deluxe 

REGENERACJA 
ŁOKCI I KOLAN

Hydro Deluxe 

REDUKCJA
 ROZSTĘPÓW

Hydro Deluxe 

ODMŁADZANIE DŁONI
Wypełnienie: Stimulate  , Rheology 

Mezoterapia: Hydro Deluxe  

MODELOWANIE CZĘŚCI 
INTYMNYCH

Intense Rose 

redukcja kurzych 
łapek
Hydro Deluxe 

DROBNE ZMARSZCZKI
Rheology 

DOLINA ŁEZ
Rheology 

LIFTING KONTURÓW TWARZY
Intense  , Stimulate 

MODELOWANIE NOSA 
Intense  

MODELOWANIE POLICZKÓW 
Intense  , Stimulate 

MODELOWANIE 
PODBRÓDKA
Intense  , Stimulate 

WYPEŁNIANIE BRUZD 
NOSOWO-WARGOWYCH
Intense  , Stimulate  , Rheology 

POWIĘKSZANIE UST
Intense Lips  , Rheology 

REDUKCJA BLIZN PO TRĄDZIKU
Stimulate  , Rheology 



dla mężczyzn

WYPEŁNIACZE BIOAKTYWNE
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HYDRO DELUXE MAN
BIO ACTIVE REVITALIZER

Mezoterapia to jeden z najpopularniejszych zabiegów 
estetycznych, zdolny znacząco poprawiać jakość skóry. Jej 
celem jest dostarczenie substancji aktywnych bezpośrednio 
do skóry i jej natychmiastowe nawilżenie.
Neauvia Organic Hydro Deluxe Man zawiera  
18 mg/ml czystego kwasu hialuronowego, pozyskiwanego 
z Bacillus subtilis. Tak wysokie stężenie pozwala uzyskać 
bardzo dobre rezultaty, widoczne już od pierwszego 
zabiegu. Preparat zawiera także 0,01% hydroksyapatytu 
wapnia, który dodatkowo pobudza produkcję kolagenu, 
poprawiając skuteczność terapii.
Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wystarcza 
zazwyczaj seria 4 zabiegów przeprowadzonych  
w odstępach 3 tygodni. Chcąc zapewnić długotrwały 
rezultat, pod koniec serii warto zaoferować pacjentowi 
przeprowadzenie zabiegu uzupełniającego, który 
powinien być wykonany po upływie sześciu miesięcy.

Piękna i zdrowa, pełni szereg istotnych 
funkcji dla całego naszego organizmu. 

Jest swego rodzaju barierą ochroną 
dla czynników zewnętrznych! Jednak 
nie wolno zapomnieć, że to skóra jest 

odzwierciedleniem naszego stanu ducha i 
wewnętrznej energii. 

Neauvia Organic FOR MEN to 
odpowiedź dla wymagających 

mężczyzn. Specjalnie zaprojektowana 
formuła organicznych wypełniaczy 

spełnia oczekiwania skóry mężczyzny.

Zalety
• Wysokie stężenie HA zapewniające doskonałe 

nawilżanie

• Poprawa gęstości skóry dzięki hydroksyapatytowi

• Regeneracja, korekcja zmarszczek powierzchownych

• Widoczna poprawa jakości skóry

• Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki pozyskiwaniu HA  
z Bacillus subtilis

Stężenie
18 mg/ml HA, nie usieciowany 

Strzykawka
2 x 2,5 ml (wkrótce dostępne), 
1 x 1 ml, 1 x 5 ml

Zawartość
0,01% CaHA, glicyna i l-prolina

Wskazanie
Nawilżanie, rewitalizacja, stymulacja 
produkcji kolagenu

katalog | Produkty
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Struktura skóry mężczyzn i przebieg procesów jej starzenia różnią 
się od tych, które możemy zaobserwować u kobiet. Również efekt 
tych różnic jest inny z upływem wieku. Grubsza skóra mężczyzn 
traci na objętości, gęstości i elastyczności tkanki. Aby zmniejszyć 
oznaki upływu lat i zachować młody, energiczny wygląd, należy 
w tym przypadku zastosować podejście holistyczne. Stimulate 
Man to pierwszy wypełniacz zdolny zwalczać upływ czasu na 
dwa sposoby. Wysokie stężenie kwasu hialuronowego (28 mg/
ml) oraz wysoka lepkość hydrożelu pozwalają dłużej utrzymać 
efekt wypełnienia ubytków tkanki. Preparat zawiera także 1% hy-
droksyapatytu wapnia, który w znacznym stopniu pobudza fibro-
blasty wspomagając produkcję kolagenu. Stimulate Man powstaje 
z użyciem kwasu hialuronowego pozyskiwanego z Bacillus subti-
lis. Do sieciowania wykorzystuje się polimer PEG pozwalający na 
otrzymanie sieci wykonanej w technologii IPN. Hydroksyapatyt 
wapnia stosowany w wypełniaczach Neauvia występuje w postaci 
niewielkich cząsteczek (o wielkości od 8 do 12 mikronów), równo-
miernie rozłożonych i usieciowanych w obrębie hydrożelu. Takie 
rozwiązanie gwarantuje stabilność cząsteczek, które nie mają 
możliwości migracji.

Zalety
• Unikalne połączenie procesów wypełniania  

i biostymulacji

• Wysoka lepkość hydrożelu lepiej dopasowana do 
męskich tkanek

• Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi

• Wyjątkowe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu PEG  
i pozyskiwaniu HA z Bacillus subtilis

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

• 

Stężenie
28 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG,
1% CaHA

Strzykawka
1 x 1 ml

Wskazanie
Przywracanie objętości, wypełnianie 
zagłębień skóry (w tym głębokich 
zmarszczek i bruzd nosowo-wargowych), 
pobudzanie produkcji kolagenu

stimulate man
wypełniacz bioaktywny

intense man
wypełniacz bioaktywny

Jesteśmy świadomi różnic pomiędzy tkankami u mężczyzn 
i kobiet, jak i ich odmiennych, subiektywnych oczekiwań 
względem medycyny estetycznej. Ta wiedza pozwala nam 
dziś zaprezentować pierwszy, unikalny produkt przezna-
czony dla mężczyzn — Intense Man. Dzięki szczególnej 
formule o najwyższym stężeniu HA (28 mg/ml) oraz wy-
sokiej lepkości produkt ten idealnie nadaje się do grub-
szej skóry i szybciej postępującego procesu starzenia. 
Intense Man można stosować do zwiększania objętości 
obszarów o obniżonej jędrności oraz wypełniania bruzd  
i głębokich zmarszczek. Podobnie jak wszystkie wypełnia-
cze Neauvia, Intense Man powstaje z użyciem najczystszego 
źródła kwasu hialuronowego pochodzącego z Bacillus sub-
tilis. Do sieciowania wykorzystuje się polimer PEG pozwala-
jący na otrzymanie sieci wykonanej w technologii IPN.

Zalety
• Najwyższe stężenie kwasu hialuronowego dla 

zapewnienia skuteczności i długotrwałego efektu

• Unikalny na skalę światową produkt przeznaczony dla 
mężczyzn

• Wysoka jakość surowców (BSHA i PEG)

• Powolna biodegradacja i długotrwały rezultat

Stężenie
28 mg/ml HA, 
usieciowany z polimerem PEG

Strzykawka
1 x 1 ml

Wskazanie
Przywracanie objętości, wypełnianie 
zagłębień skóry (w tym głębokich 
zmarszczek i bruzd nosowo-wargowych)
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SKUTECZNE 
ROZWIĄZANIA

REWITALIZACJA TWARZY
Hydro Deluxe 

REDUKCJA KURZYCH ŁAPEK
Hydro Deluxe 

LWIA ZMARSZCZKA 
Rheology 

PIONOWE ZMARSZCZKI WOKÓŁ UST
Rheology 

MODELOWANIE NOSA
Intense Man 

WYPEŁNIANIE ZAGŁĘBIEŃ SKÓRY
Intense Man 

WOLUMERYZACJA TWARZY
Intense Man  , Stimulate Man 

UTRATA JĘDRNOŚCI SKÓRY
Stimulate Man 
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PRZYKŁADOWE
EFEKTY

przed po

przed po przed po

przed

NEAUVIA 

 

 

BERORE         AFTER 

  

 1ml NEAUVIA INTENSE HV  

1ml NEAUVIA RHEOLOGY 

NEAUVIA 

 

 

BERORE         AFTER 

  

 1ml NEAUVIA INTENSE HV  

1ml NEAUVIA RHEOLOGY 

po

przed po przed po

przed po
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intense intense LV intense Flux intense lips intense rose

ZAWARTOŚĆ 
KWASU 
HIALURONOWEGO

28 mg/ml 26 mg/ml 26 mg/ml 24 mg/ml 28 mg/ml

ZAWARTOŚĆ 
AMINOKWASÓW  
I HYDROKSYAPATYTU 
WAPNIA

- - - - -

SIECIOWANIE Z 
POLIMEREM PEG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STRZYKAWKA 1 x 1 ml 1 x 1 ml 1 x 1 ml 1 x 1 ml 1 x 1 ml 

stimulate rheology hydro deluxe intense man stimulate man hydro deluxe man

26 mg/ml 22 mg/ml 18 mg/ml 28 mg/ml 28 mg/ml 18 mg/ml

1% CaHA glicina i l-prolina 0,01% CaHA,
glicyna i l-prolina - 1% CaHA 0,01% CaHA,

glicyna i l-prolina

X X X X X X X X - X X X X X X X X X X -

1 x 1 ml 1 x 1 ml 
1 x 1ml
1 x 5 ml

2 x 2,5 ml
1 x 1 ml 1 x 1 ml 

1 x 1ml
1 x 5 ml

2 x 2,5 ml

SPECyfikacja

 Katalog | Wprowadzenie
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Profesjonalne produkty do pielęgnacji skóry z nowej linii 
Neauvia Cosmeceuticals, wydłużają efekt terapii po zabiega-

gach z użyciem wypełniaczy.

Dzięki specjalnej recepturze wykorzystującej najbardziej 
skuteczne składniki aktywne produkty mają silne właściwo-

ści przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe.

Linia ta obejmuje zarówno produkty do codziennego użytku, 
jak i preparaty przeznaczone do profesjonalnych zabiegów 
wykonywanych w klinikach i gabinetach kosmetycznych.

ODKRYJ LINIĘ PRODUKTÓW

Cosmeceuticals

3130
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INTENSYWNA PIELĘGNACJA
PO ZABIEGU 
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Nowoczesne zabiegi medycyny estetycznej zapewniają 
pacjentom widoczny i długotrwały efekt, tym samym 
rośnie również samo zainteresowanie zabiegami 
kosmetycznymi.

Każdy inwazyjny zabieg może jednak prowadzić do 
wystąpienia działań niepożądanych o różnym nasileniu, 
wynikających z uszkodzenia warstw skóry. Niezależnie 
od tego, jaki zabieg zostanie przeprowadzony, czy będzie 
to pilling czy iniekcja, ważne jest, aby przestrzegać 
obowiązujących protokołów, a także by minimalizować 
dyskomfort i skracać okres rekonwalescencji.

Linia Neauvia Cosmeceuticals powstała w oparciu o 
zaawansowaną wiedzę oraz z wykorzystaniem wyników 
badań na temat kosmeceutyków. Głównym założeniem 
produktów jest redukcja zarówno stanów zapalnych 
utrzymujących się po zabiegach medycyny estetycznej, 
jak i samego procesu starzenia, nawet jeżeli mamy do 
czynienia z bardzo wrażliwą i delikatna skórą.

Wszystkie kremy i seria z linii Neauvia 
Cosmeceuticals są wzbogacane o 2 główne składniki:

Trójwymiarowy system frakcyjny HA to 
innowacyjna koncepcja uzyskana w unikalnym 
procesie wzbogacania produktów molekułami 
HA o 3 różnych zakresach masy cząsteczkowej. 
Ze względu na swój charakter molekuły wnikają 
do różnych warstw skóry, tworząc w jej wnętrzu 
jednolitą, trójwymiarową strukturę. Krótsze 
łańcuchy penetrują głębsze warstwy skóry, 
natomiast dłuższe pozostają w warstwach 
płytszych, budując jednorodny, wysoce skuteczny 
system, który przywraca naturalne właściwości 
skóry ze stanem zapalnym i skóry starzejącej się.

Zalety:
• Odbudowa i optymalne nawilżanie
• Zapobieganie starzeniu
• Właściwości lecznicze
• Naturalna bariera dla skóry chroniąca przed 

agresywnym czynnikami zewnętrznymi  
i utrzymująca właściwe składniki odżywcze

• Natychmiastowy efekt wizualny
• Poprawa jasności i struktury skóry
• Poprawa elastyczności i napęcia

1

Czynniki wzrostu to substancje 
stymulujące podział i wzrost 
komórek, a tym samym wspierające 
naturalny proces regeneracji. Są one 
całkowicie bezpieczne i nie powodują 
reakcji alergicznych. Zastosowanie 
połączenia czynników wzrostu KGF 
(czynnik wzrostu keratynocytów)  
i EGF (epidermalny czynnik wzrostu) 
wykorzystywanych w linii Neauvia 
Cosmeceuticals sprzyja:

• Odnawianiu naskórka
• Szybkiemu odzyskiwaniu 

optymalnego poziomu nawilżenia
• Zdolności utrzymywania wilgoci 

przez naskórek
• Odbudowie struktury skóry
• Poprawie syntezy kolagenu i elastyny
• Aktywacji metabolizmu komórek
• Intensywnemu odżywianiu skóry
• Aktywacji naturalnych funkcji 

ochronnych skóry

2
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Neauvia Restore System to unikal-
ny, profesjonalny system wyzwalający 
biologiczny proces odnowy skó-
ry na poziomie komórkowym oraz 
wywołujący jej delikatne złuszczanie  
i odnowę. O jego unikalności świadczy 
zdolność całkowitego dostosowania 
zabiegów do potrzeb pacjenta, które 
mogą ulegać zmianom pomiędzy poszc-
zególnymi sesjami.

Produkty zawdzięczają swoją skuteczność 
indywidualnie dobieranemu zestawowi 
kwasów (fiolki Peel), które delikwat-
nie złuszczają martwe komórki skó-
ry i działają w połączeniu z szeregiem 
aktywnych składników nawilżających  
i regenerujących (fiolki Active). Ich 
właściwości są dodatkowo wzboga-
cone przez czynniki wzrostu. Takie 
rozwiązanie pozwala znormalizować 
proces odnowy naskórka i przywrócić 
równowagę hydrolipidową skóry oraz 
zapewnia stymulację produkcji kolagenu  
i elastyny.

Poprawa struktury i kolorytu 
skóry

Wygładzenie drobnych 
zmarszczek i nierówności

Nawilżenie i odmłodzenie

Rozjaśnienie skóry

Poprawa jędrności

W zależności od indywidualnych potrzeb lekarze 
wybierają i łączą odpowiednie typy fiolek Active i Peel 
(nie więcej niż 3) z maską aplikacyjną (złuszczającą, 
dołączoną do zestawu) tak, aby zabieg był spersonali-
zowany, a tym samym wysoce efektywny. Maska apli-
kacyjna zawiera czynniki wzrostu oraz frakcje kwasu 
hialuronowego. Jest także wzbogacona ekstraktami 
roślinnymi o doskonałym działaniu uspokajającym 
i przeciwzapalnym, dzięki którym jest w stanie 
zmniejszać podrażnienie.

Neauvia Restore System to system złuszczający nie-
porównywalny z jakimkolwiek innym z uwagi na 
jego kontrolowane działanie występujące zarówno 
na powierzchni, jak i w głębi skóry. Neauvia Restore 
System to preparat niezwykle miękki, naturalny i de-
likatny. Jego działanie nie ogranicza się jednak do sa-
mego złuszczania. Dodatkowo odnawia skórę, nadając 
jej silny efekt liftingujący a aktywując mechanizm 
regeneracji komórek poprawia cerę i mikrorzeźbę na-
skórka.

Już po pierwszym zabiegu skóra jest zauważalnie 
miększa, gładsza, jaśniejsza oraz bogatsza o zdrowy 
koloryt i blask. Po przeprowadzeniu określonej liczby 
sesji (w zależności od stanu skóry) pacjenci otrzymują 
długotrwałe rezultaty wynikające z wydłużonej 
stymulacji procesów wytwarzania kolagenu i elastyny. 
W efekcie skóra ulega nawilżeniu i odmłodzeniu oraz 
zyskuje na jędrności i sprężystości.

Resultaty:
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RIGEN — REGENERUJĄCA MASKA DO STOSOWANIU PO ZABIEGU

Neauvia Restore Rigen to profesjonalna 
maska zwalczająca wszystkie oznaki 
starzenia, eliminująca drobne zmarszczki, 
nadająca efekt liftingu i chroniąca komórki 
przed fotostarzeniem. Unikalna struktura 
preparatu połączona z aktywnymi 
składnikami pobudza skórę, skutecznie ją 
nawilżając oraz poprawiając zarówno jej 
napięcie, jak i sprężystość.

W skład maski wchodzą peptydy oraz 
kwas hialuronowy. Zadaniem peptydów 
jest imitowanie działania czynników 
wzrostu występujących naturalnie w naszej 
skórze i dzięki swoim właściwościom 
regenerującym, przeciwzmarszczkowym, 
przeciwstarzeniowym i nawilżającym 
kontrolują metabolizm komórek.

W połączeniu z kolagenem peptydy 
(oligopeptyd-1-2, polipeptyd 1-3-5-9-11  
i tripeptyd miedziowy-3) nadają skórze efekt 
liftingu i zapobiegają powstawaniu nowych 
zmarszczek.

Kwas hialuronowy wspomaga z kolei syntezę 
kolagenu, tworząc ochronną warstwę na 
powierzchni skóry oraz przyspieszając jej 
regenerację.

Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów 
skóry.

37
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Linia REBALANCING 

Zarówno kremy dla mężczyzn, jak i kobiet, 
oparto o trójwymiarowe frakcje kwasu 
hialuronowego odpowiedzialnego za re-
hydratację skóry, który w skuteczny spo-
sób penetruje ją, zapewniając odpowiedni 
poziom nawilżenia. Zawarte w preparacie 
enzymy ATP-azy dostarczają komórkom 
skóry energię niezbędną do ich prawidło-
wego funkcjonowania. Co więcej, składniki 
łagodzące odpowiadają za doskonałe dzia-
łanie przeciwzapalne i relaksujące. Linia 
obejmuje także lecznice produkty Make Up 
(3 kolory), oferujące nie tylko doskonałe 
pokrycie skóry, lecz również cenne właści-
wości łagodzące i regeneracyjne.

Neauvia Cosmeceuticals to 5 różnych linii kremów, 
przeznaczonych do różnych zadań i potrzeb odbior-
ców. Wszystkie produkty wykazują działanie kojące, 

przeciwzapalne oraz silne działanie regeneracyjne. Ich 
regularne stosowanie zapewnia odpowiedni poziom 
nawilżenia skóry oraz jej świetny, naturalny wygląd.

1

Linia VITAMIN C

Wszystkie produkty z linii Neauvia Vi-
tamin C zawierają tetraizopalmitynian 
askorbylu — najbardziej stabilną i od-
porną formę witaminy C znaną w świe-
cie chemii. Substancja ta jest doskonale 
wchłaniana przez skórę oraz odgrywa 
ważną rolę w procesie pielęgnacji skóry  
i przeciwdziałania starzeniu. Właściwo-
ści antyoksydacyjne witaminy C zmniej-
szają zaczerwienienie skóry i poprawiają 
jej koloryt, a także wzmacniają naczynia 
krwionośne stymulując jednocześnie syn-
tezę kolagenu oraz chroniąc skórę przed 
szkodliwymi skutkami narażenia na dzia-
łanie promieni słonecznych. Linia zawie-
ra również koenzym Q10 (chroniący skórę 
na poziomie komórkowym) oraz silną  
i skuteczną mieszaninę przeciwutlenia-
czy. Należy też pamiętać, że serum wita-
miny C to jedyny dostępny na rynku pro-
dukt z 30-procentowym stężeniem tego 
składnika.

Linia CONTOUR EYE

Ta linia obejmuje produkty zawierające 
wyłącznie frakcje kwasu hialuronowe-
go o małej masie cząsteczkowej, zdolne 
przenikać do głębszych warstw skóry, za-
pewniając jej silne nawilżanie. Zarówno 
kremy, jak i seria, mają bardzo lekką kon-
systencję ułatwiającą wchłanianie. Dzięki 
temu poprawie ulega sprężystość skóry, 
co jest niezwykle ważne w przypadku jej 
wrażliwych obszarów. Produkty z tej linii 
zawierają także 2 peptydy zapewniające 
natychmiastowy efekt liftingujący, które-
go wszyscy pacjenci oczekują od tego typu 
preparatów.

REJUVENATION ROSE

Rejuvenation Rose to delikatny żel prze-
znaczony do codziennego stosowania  
w miejscach intymnych, o silnym działaniu 
zmiękczającym, nawilżającym i wypełnia-
jącym. Stosowanie żelu przyspiesza proces 
odbudowy naskórka, dzięki czemu można 
go aplikować również na skórę podrażnio-
ną. Preparat utrzymuje ponadto naturalne 
pH miejsc intymnych (4,5) oraz poprawia 
właściwości zabezpieczające śluzówki. Co 
więcej, żel zawiera także czynniki wzrostu 
EGF i KGF.

LINIA SILK BODY

Produkty z tej linii są przeznaczone do pie-
lęgnacji ciała. Czynniki wzrostu EGF i KGF 
stymulują replikację i funkcjonowanie ko-
mórek, spowalniając tym samym proces sta-
rzenia. Proteiny jedwabiu wygładzają skórę, 
zapewniając niezwykle przyjemne wrażenia 
dotykowe. Skrupulatnie dobrany skład se-
rum powoduje, że jest ono doskonale wchła-
nialne, a tym samym niepozostawianie śla-
dów na ubraniu.

2 4

3

5
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CENNIKI

Wypełniacze

 Katalog | Wprowadzenie
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PRODUKTY POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Neauvia Organic Intense 1 ml 570,00 zł

Neauvia Organic Intense LV 1 ml 570,00 zł

Neauvia Organic Intense Lips 1 ml 570,00 zł

Neauvia Organic Intense Rheology 1 ml 570,00 zł

NOWOŚĆ 2017 
Neauvia Organic Intense Flux 1 ml 600,00 zł

Neauvia Organic Stimulate 1 ml 600,00 zł

Neauvia Organic Intense Man 1 ml 570,00 zł

Neauvia Organic Stimulate Man 1 ml 600,00 zł

Neauvia Organic Hydro Deluxe 2 x 2,5 ml 900,00 zł

NOWOŚĆ 2017
Neauvia Organic Hydro Deluxe MAN 2 x 2,5 ml 900,00 zł

Neauvia Organic Intense Rose 1 ml 570,00 zł



Restore System kosmeceutyki

 Katalog | Wprowadzenie
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PRODUKT POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Contour Eye Serum 15 ml 110,00 PLN

Contour Eye Serum Man 15 ml 110,00 PLN

Vitamin C Serum 30 ml 110,00 PLN

Vitamin C Serum Man 30 ml 110,00 PLN

Rebalancing Make Up Light 30 ml 200,00 PLN

Rebalancing Make Up Medium 30 ml 200,00 PLN

Rebalancing Make Up Dark 30 ml 200,00 PLN

Rebalancing Cream Rich 50 ml 130,00 PLN

Rebalancing Cream Light 50 ml 130,00 PLN

Rebalancing Cream Man 50 ml 130,00 PLN

Vitamin C Cream Light 50 ml 110,00 PLN

Vitamin C Cream Man 50 ml 110,00 PLN

Rejuvenation Rose 50 ml 120,00 PLN

Silk Body 125 ml 140,00 PLN

Silk Body Brillant 125 ml 160,00 PLN

PRODUKT ILOŚĆ  CENA

BAZA 1 39,00 PLN

Kwas glikolowy 3 39,00 PLN

Kwas salicylowy 3 39,00 PLN

Kwas pirogronowy 3 39,00 PLN

Kwas migdałowy 3 39,00 PLN

Składnik aktywny - AC 3 39,00 PLN

Składnik aktywny - HP 3 39,00 PLN

Składnik aktywny - RG 3 39,00 PLN

Składnik aktywny - SN 3 39,00 PLN

Składnik aktywny - VA 3 39,00 PLN

Maska RIGEN 3 79,00 PLN



www.neauvia.pl

Wyłączny dystrybutor: ITP S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, 
tel: 722 008 002, email: info@neauvia.pl, www.neauvia.pl


