W przeprowadzonym ostatnio
badaniu stwierdzono, że 98%
pacjentów oceniało efekty
estetyczne zabiegów
z użyciem preparatów
Juvederm® jako dobre
lub bardzo dobre
po upływie 6-18 miesięcy,
w zależności od użytego
produktu

Czego można oczekiwać po zabiegach z użyciem Juvéderm®

Docenione przez miliony

Produkty Juvéderm® wytwarzane są

Produkty Juvéderm® zostały
już zastosowane w ponad
16 milionach zabiegów
na całym świecie. Liczba ta
rośnie każdego dnia.

przez firmę Allergan - międzynarodową
firmę z branży farmaceutycznej, która ponad trzydzieści pięć lat temu
stała się pionierem w zakresie rozwoju zabiegów medycyny estetycznej.
Gama produktów wypełniających Juvéderm® produkowana jest
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zabiegi charakteryzują się
dobrym profilem bezpieczeństwa, dając przy tym naturalnie wyglądające,
długotrwałe rezultaty.
Nasza filozofia jest prosta: udostępnić Tobie i Twojemu lekarzowi
sprawdzone klinicznie, wysokiej jakości produkty do zabiegów estetycznych
okolic twarzy. Zabiegi, które spełnią Wasze oczekiwania i którym oboje
możecie ufać.
Aby dowiedzieć się, co Juvéderm® może zrobić dla Ciebie i dlaczego
warto zaufać naszym produktom, skonsultuj się z lekarzem specjalistą.

Allergan Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Renomowane żele wypełniające do twarzy

Wskazówki
po zabiegu

Data przygotowania: listopad 2016, PL/0203/2016
Juvéderm ® to gama posiadających znak CE wyrobów medycznych o różnych specyfikacjach i parametrach technicznych.
Zawsze zaleca się odbycie konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem, który pomoże wybrać z gamy Juvéderm ® produkt
właściwy dla indywidualnych potrzeb pacjenta.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania wyrobu medycznego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Wypełniacze, którym możesz zaufać

Jak utrzymać osiągnięte rezultaty

Efekty zabiegu Juvéderm®

Kilka prostych zasad
Juvéderm® to terapia
niechirurgiczna. Dzięki temu
po wstrzyknięciu produktu
można szybko wrócić
do codziennych czynności.
Należy postępować zgodnie
z zaleceniami lekarza, który
poinformuje, co należy, a czego
nie wolno robić oraz zapoznać
się z instrukcją w celu uzyskania
szczegłówych informacji.

Czas gojenia jest różny
u poszczególnych osób. Niemniej
wszelkie początkowe obrzęki
i zaczerwienienia powinny ustąpić
w ciągu kilku dni.
Lekarz może zalecić unikanie
przedłużonego wystawiania się
na działanie promieni słonecznych,
promieniowania ultrafioletowego
i temperatur poniżej 0º C
oraz korzystania z saun.
Jeśli obawiasz się o nasilenie
czy o czas trwania obrzęku
lub siniaczenia, poproś lekarza
o specjalistyczną poradę.

utrzymują się na ogół przez okres
około jednego roku, ale różnią się
w zależności od poprawianych
obszarów i zastosowanego
produktu.
Czas utrzymania się efektu różni
się także u poszczególnych osób,
dlatego koniecznie należy zapytać
lekarza, kiedy należy zgłosić się
na kontynuację terapii.
Efekty zabiegów
z wykorzystaniem preparatów
Juvederm® są czasowe, dlatego
jeśli zdecydujesz się
nie kontynuować kolejnych
iniekcji produktu, pozostały
kwas hialuronowy naturalnie
z czasem wchłonie się
w skórę.

Przechowuj informacje
dotyczące swojej terapii
Przechowuj informacje dotyczące
wykonanych zabiegów z użyciem
preparatów Juvederm® - to bardzo
ważne, ponieważ poszczególne
postaci tego produktu działają
w różny sposób, a ich efekt
utrzymuje się przez różny czas.
Juvéderm® można też stosować
wraz z innymi metodami
korygowania twarzy i warto
zachowywać także informacje
dotyczące owych innych zabiegów.
Aby to ułatwić, przygotowaliśmy
poręczny „Paszport piękności”,
w którym lekarz może odnotować
zastosowaną terapię oraz datę
zabiegu. Poproś lekarza o kopię.
Zobaczysz, że pomoże Ci to
też pamiętać o potrzebnych
uzupełnieniach preparatu.

