NEAUVIA Organic Stimulate i Hydro Deluxe
dostępna jest tylko w najlepszych klinikach medycyny estetycznej
Znajdź swoją klinikę na stronie www.neauvia.pl
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PODNIEŚ SWOJĄ SKÓRĘ

JAK STARZEJE SIĘ SKÓRA?
Częstym problemem pacjentek są opadające policzki, cienie pod oczami oraz widoczne bruzdy
nosowo-wargowe. Z upływem lat skóra produkuje coraz mniej substancji budujących, takich
jak: kwas hialuronowy, elastyna, kolagen, dlatego staje się cieńsza, mniej elastyczna, wiotka.
To sprawia, że pojawiają się na niej widoczne zmarszczki.

zmarszczki
na czole

Dodatkowo juz po 25 roku życia w kluczowych obszarach naszej twarzy stopniowo tracimy
podskórną tkankę tłuszczową, co wpływa na utratę młodzieńczego owalu twarzy.
Efekty „chomiczków” pojawiają się na skutek zapadania się skroni i policzków.

zapadnięte skronie

zmarszczki wokół
oczu
utrata gęstości skóry

młoda skóra

bruzdy
nosowo-wargowe

skóra dojrzała

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ
STARZENIU SIĘ SKÓRY?
zwiotczały podbródek

zdrowe odżywianie,
suplementy diety,
masaż twarzy przy użyciu np. LPG® Mobilift®, który stymuluje produkcję
kolagenu w skórze,
zabieg Neauvia Stimulate & Lift.

2

3

ZABIEG NEAUVIA STIMULATE & LIFT

PROTOKÓŁ ZABIEGU

STYMULUJE, PODNOSI I REGENERUJE TWOJĄ SKÓRĘ

NEAUVIA STIMULATE & LIFT

Zabieg Neauvia Stimulate & Lift to luksusowy zabieg opracowany przez markę Neauvia
Organic, który zapobiega efektom starzenia się i postępującym zmianom skóry twarzy.

Protokół obejmuje na pierwszej wizycie aplikację kompozycji usieciowanego kwasu
hialuronowego z dodatkiem 1% hydroksyapatytu wapnia oraz nieusieciowanego kwasu
hialuronowego z dodatkiem aminokwasów - glicyny i l-proliny.

Po latach badań i obserwacji w laboratorium badawczym w Lugano, szwajcarscy i włoscy
naukowcy opracowali innowacyjne niechirurgiczne stymulowanie skóry z widocznym
efektem liftingu.
Neauvia Stimulate & Lift to kompozycja najwyższego stężenia kwasu hialuronowego oferowanego na rynku oraz bardzo cennego minerału dla naszej skóry - hydroksyapatytu wapnia.

Następnie, po upływie odpowiednio czterech i ośmiu tygodni, wskazane są kolejne
dwie aplikacje nieusieciowanego kwasu hialuronowego z dodatkiem aminokwasów glicyny i l-proliny.
Satysfakcjonujący efekt jest zauważalny po pełnym protokole zabiegu.

Stymulacja tą mieszanką składników zapewnia naszej skórze widoczną poprawę napięcia,
uniesienia opadającego owalu twarzy w wyniku procesu starzenia. Zabieg intensywnie
stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu, dzięki czemu w naturalny, organiczny sposób
otrzymujemy efekt zagęszczenia skóry oraz widoczny efekt uniesienia owalu twarzy.

PRZEBIEG ZABIEGU

NEAUVIA STIMULATE & LIFT

Następuje proces trójwymiarowego nawilżenia skóry, dzięki kompozycji dwóch aminokwasów glicyny i l-proliny, które utrwalają i podtrzymują swoistą siatkę kolagenową.

Widoczne efekty zabiegu Neauvia Stimulate & Lift to:

1

Lekarz podczas wizyty przeprowadza wywiad i dobiera dla pacjenta
odpowiednią formę znieczulenia. Zazwyczaj jest to krem lub zastrzyk
ze znieczuleniem miejscowym.
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Na sam zabieg Neauvia Stimulate & Lift należy przeznaczyć około 60 min przy pierwszej aplikacji składników stymulujących. Druga
i trzecia wizyta zazwyczaj jest krótsza o 15 min.

długotrwałe nawilżenie i rozświetlenie skóry,
poprawa gęstości tkanki,
widoczna poprawa napięcia skóry twarzy,
widoczny efekt uniesienia owalu.
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Stimulate

Rekomendowaną pielęgnacją domową po zabiegu jest aplikacja kremu
Neauvia Rebalancing Cream Rich, który dzięki czynnikom wzrostu, liposomom i fitosfingozynie wspomaga proces odnowy naskórka. Dzięki naturalnym właściwościom, fitosfingozyna wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Efektem są złagodzone podrażnienia
naskórka i ukojona skóra twarzy.
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CZY ZABIEG JEST BEZPIECZNY?
Tak. W preparacie zastosowano niezwykle czysty kwas hialuronowy wyprodukowany
z niepatogennej dla człowieka bakterii Bacillus Subtilis oraz bardzo cennego minerału dla
naszej skóry - hydroksyapatytu wapnia, których bezpieczeństwo w aplikacji zostało potwierdzone licznymi badaniami wykonanymi przez naukowców, m. in. profesora Alberta Calligaro.
KONIEC Z KOMPROMISAMI POMIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM A TRWAŁYM EFEKTEM!
Wykorzystanie nietoksycznej substancji polimer PEG obniża aktywność enzymów
proteolitycznych, takich jak hialuronidaza, zwiększając tym samym trwałość zabiegu.
Polimer PEG dodatkowo zatrzymuje reakcję immunologiczną, ponieważ implant nie jest rozpoznawany jako ciało obce.

JAK SZYBKO ZOBACZĘ EFEKTY

ZABIEGU NEAUVIA STIMULATE & LIFT
I JAK DŁUGO UTRZYMUJĄ SIĘ ONE NA TWARZY?
Odczuwalny i zauważalny efekt nawilżenia nastąpi po około 5-7 dniach od zabiegu.
Efekt wypełnienia ubytków tkankowych, napięcia oraz uniesienia jest widoczny bezpośrednio po zabiegu jednakże najlepszy rezultat uzyskujemy stopniowo do miesiąca po
wykonanym zabiegu.
Bardzo ważne jest, aby wykonać pełną procedurę zabiegową, czyli kontynuacjaę
nawilżenia tkanki skóry poprzez dwie kolejne aplikacje. Dzięki temu uzyskamy efekt
nawilżonej skóry w trzech wymiarach.
Badania potwierdzają, że efekty utrzymują się ponad 12 miesięcy*.

Produkcja nowego kolagenu po zabiegu Neauvia Stimulate & Lift

kwas hialuronowy NAWILŻENIE SKÓRY
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nowo wytworzony kolagen

26,06
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hydroksyapatyt wapnia UJĘDRNIENIE SKÓRY

10,52
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aminokwasy glicyna i l-prolina ODBUDOWA SKÓRY

2,18

naturalnie występująca
zawartość nowego
kolagenu w skórze

zmiany w procesie
wytwarzania nowego kolagenu po zabiegu Neauvia
Stimulate & Lift

NAWILŻENIE

Bruzdy wargowo-nosowe po zabiegu Neauvia Stimulate & Lift
(zdjęcie pod mikroskopem cyfrowym)

STYMULACJA
●●●

nawilżenie

●○○

●○○

spłycenie zmarszczek

●●○

stymulacja i ujędrnienie skóry

●●●

stymulacja i ujędrnienie skóry

●●●

trwałość efektu

●○○

trwałość efektu

●○○

nawilżenie
spłycenie zmarszczek

ZABIEG NEAUVIA STIMULATE & LIFT

Przed

Po 48 dniach
po zabiegu

nawilżenie

●●●

spłycenie zmarszczek

●●●

stymulacja i ujędrnienie skóry

●●●

trwałość efektu

●●●

*Na podstawie badań przeprowadzonych przez prof. Alberto Calligaro
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