ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Sculptra® έχει σχεδιαστεί για να χαρίζει σταδιακά και
φυσικά πιο νεανική όψη

Είναι επώδυνη η θεραπεία;
Όπως σε όλες τις ενέσιμες θεραπείες, θα αισθανθείτε πιθανώς κάποια ενόχληση. Επιπλέον, μπορεί να
αισθανθείτε στιγμιαία αίσθηση καύσου στη θέση της ένεσης. Η τοποθέτηση πάγου μετά τη θεραπεία
θα βοηθήσει την επιδερμίδα σας να ηρεμήσει. Αν χρειάζεται, ο ιατρός σας θα σας χορηγήσει τοπικό
αναισθητικό.

Τι θα γίνει στη συνέχεια;
Ο ιατρός σας θα σας δώσει ειδικές οδηγίες για τη μετέπειτα φροντίδα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, είναι
σημαντικό να πραγματοποιείτε μαλάξεις στην περιοχή της θεραπείας πέντε φορές την ημέρα για μία
εβδομάδα. Ενημερώστε τον ιατρό σας για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, για παράδειγμα φλεγμονή ή
πολύ μικρά ψηλαφητά εξογκώματα στην περιοχή της θεραπείας.

Τι είναι το Sculptra®;
To Sculptra® είναι ένα βιοσυμβατό και βιοδιασπώμενο ενέσιμο υλικό, γνωστό ως πολυ-L-γαλακτικό
οξύ, που διεγείρει φυσικά τα κύτταρά σας, για να παράγουν κολλαγόνο. Το αποτέλεσμα είναι μια
πιο νεανική και φυσική όψη. Το Sculptra® μας επιτρέπει να ανανεώνουμε πραγματικά την όψη,
αποκαθιστώντας το φυσικό περίγραμμα του προσώπου και εξομαλύνοντας τις ρυτίδες, τις ζάρες και
τις πτυχώσεις. Τα κλασικά προϊόντα πλήρωσης (fillers) αντιμετωπίζουν μόνο τις ρυτίδες, τις γραμμές
και τις πτυχώσεις. Το Sculptra® δρα διαφορετικά. Αποκαθιστά την απώλεια όγκου, διεγείροντας τη
φυσική παραγωγή κολλαγόνου, για να αντιμετωπίζει τις υποκείμενες αιτίες γήρανσης του προσώπου.
To Sculptra® χαρίζει πιο νεανική, φυσική όψη που διαρκεί περισσότερα από 2 χρόνια*.
*Τα αποτελέσματα και οι θεραπευτικές συνεδρίες μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η κλινική δοκιμή ολοκληρώθηκε σε 25 μήνες.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Sculptra® αν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε συστατικό
του προϊόντος ή έχετε ιστορικό ανάπτυξης χηλοειδούς ή υπερτροφικής ουλής. Δεν πρέπει να
πραγματοποιηθεί ένεση ενόσω υπάρχει ενεργή λοίμωξη ή φλεγμονή στην περιοχή της θεραπείας και
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην κόκκινη περιοχή των χειλιών.
Δεν συνιστάται η χρήση του στο δέρμα κοντά στα μάτια.
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις είναι οι συνήθεις αντιδράσεις των ενέσιμων θεραπειών στην περιοχή
της θεραπείας, όπως: ερυθρότητα, εκχύμωση (μελανιά), αιμορραγία, κνησμό και οίδημα. Άλλες
ανεπιθύμητες αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μικρά οζίδια κάτω από το δέρμα από συσσώρευση
του υλικού, τα οποία γίνονται ενίοτε αισθητά πιέζοντας την περιοχή της θεραπείας.
Έχουν αναφερθεί επίσης μεγαλύτερα οζίδια, τα οποία εμφανίζονται ενίοτε καθυστερημένα με ή χωρίς
φλεγμονή. Μπορείτε να αποφύγετε τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις εφόσον ακολουθήσετε σχολαστικά
τις οδηγίες του ιατρού σας για την μετέπειτα φροντίδα.

Πώς δρα το Sculptra®;
Το Sculptra® δρα στοχεύοντας τις υποκείμενες αιτίες των σημαδιών γήρανσης, όπως η απώλεια
κολλαγόνου. Το Sculptra® είναι ένα ενέσιμο υλικό για το πρόσωπο που δρα σταδιακά στο πλαίσιο
μιας σειράς θεραπειών - κατά μέσο όρο 3 συνεδριών ενέσεων μεταξύ των οποίων μεσολαβούν 4 έως
6 εβδομάδες - για να δημιουργήσει βελτιωμένη, πιο νεανική όψη. Στη διάρκεια των θεραπειών σας με
το Sculptra®, το κολλαγόνο αντικαθίσταται. Με την πάροδο του χρόνου, θα παρατηρήσετε φυσικά
αποτελέσματα στο πρόσωπό σας, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν περισσότερα από 2 χρόνια.*

Καινοτομία & Εξειδίκευση με Ασφάλεια
Σολωμού 4 & Μεσογείων 322, 153 41 Αγ.Παρασκευή
Τηλ.: 210 72 14 450, Κιν.: 6949 502 000, Fax: 210 72 14 470
info@dermaceuticals.gr

*Τα αποτελέσματα και οι θεραπευτικές συνεδρίες μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η κλινική δοκιμή ολοκληρώθηκε σε 25 μήνες.

www.facebook.com/Sculptra.Greece

Το μυστικό σας
Γυρίστε πίσω το χρόνο & ανακτήστε την
ομορφιά σας χωρίς να μπορεί κανείς να
μαντέψει ότι υποβληθήκατε σε θεραπεία
αισθητικής ιατρικής…

ΦΥ Σ Ι Κ Η Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α Μ Ε Α Π Ο ΛΥ Τ Η Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ
Θέλετε να δείχνετε όπως αισθάνεστε; Έχετε δύο επιλογές: το κλασικό «γέμισμα» των ρυτίδων ή τη βαθιά
ανάπλαση των ιστών με το Sculptra® για πιο φυσικά αποτελέσματα. Το Sculptra® σας προσφέρει
διακριτικά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου, αποκαθιστώντας την απώλεια κολλαγόνου και
χαρίζοντάς σας πιο φυσική όψη, χωρίς να σας προδίδει.

Η πορεία προς τη γήρανση

Είναι άμεσα τα αποτελέσματα του Sculptra®;
Όχι. Δεδομένου ότι το Sculptra® στοχεύει τις υποκείμενες αιτίες των σημαδιών γήρανσης του
προσώπου, προσφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα, τα οποία εμφανίζονται σταδιακά, και μπορεί
να διαρκέσουν περισσότερα από 2 χρόνια.* Ορισμένες βελτιώσεις είναι ορατές μέσα στις πρώτες
εβδομάδες θεραπείας, αλλά η θεραπεία με το Sculptra® έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τα
μοναδικά της αποτελέσματα κατά μέσο όρο μετά από 2 έως 3 θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες
πραγματοποιούνται μέσα σε λίγους μήνες. Δεδομένου ότι η παραγωγή νέου κολλαγόνου αποτελεί
σταδιακή διαδικασία, με κάθε θεραπευτική συνεδρία επιτυγχάνονται πιο ορατά αποτελέσματα.

To SCULPTRA® προσφέρει φυσικά αποτελέσματα μεγάλης
διάρκειας.
Πριν τη θεραπεία

Μετά την πρώτη συνεδρία

(Οι φωτογραφίες δεν έχουν
υποστεί καμία επεξεργασία)

Αποτελέσματα 7 μήνες
μετά την πρώτη ένεση

Αποτελέσματα 20 μήνες
μετά την πρώτη ένεση

*Τα αποτελέσματα και οι θεραπευτικές συνεδρίες μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η κλινική δοκιμή ολοκληρώθηκε σε 25 μήνες

Σε ποια σημεία του προσώπου χρησιμοποιείται το Sculptra®;
Το Sculptra®αποκαθιστά την απώλεια κολλαγόνου στο περίγραμμα, άνω, μεσαίο και κάτω
τμήμα του προσώπου, καθώς και στην περιοχή του πηγουνιού. Εφαρμόζεται σε 3 περιοχές:
• Άνω τμήμα προσώπου: Το Sculptra® χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των κροτάφων
Η γήρανση είναι γεγονός στη ζωή μας. Και συνήθως είναι πιο ορατή στο πρόσωπό μας. Συχνά αρχίζουμε να παρατηρούμε τις επιπτώσεις
της στη δεκαετία των 20 ετών, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται λεπτές γραμμές, μικροατέλειες και κηλίδες από τον ήλιο. Γιατί να μην
συνεχίζουμε να δείχνουμε όπως ακριβώς αισθανόμαστε;

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΣΕ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΓΗΡΑΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

• Μεσαίο τμήμα προσώπου: ρινοχειλικές αύλακες, δακρυϊκή αύλακα, αύξηση όγκου στα ζυγωματικά
και στις παρείες

Πριν

Μετά

Μετά

Μετά

Σύνολο φιαλιδίων και συνεδριών: 5 φιαλίδια σε 3 συνεδρίες
Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Πριν τη θεραπεία
(Οι φωτογραφίες δεν έχουν
υποστεί καμία επεξεργασία)

Μετά την πρώτη συνεδρία

Αποτελέσματα 7 μήνες
μετά την πρώτη ένεση

Αποτελέσματα 20 μήνες
μετά την πρώτη ένεση

• Κάτω τμήμα προσώπου: γραμμές «μαριονέτας», πλαϊνές αύλακες πηγουνιού, κάτω γνάθο
Το Sculptra® δεν συνιστάται για χρήση στο μεσόφρυο, στις ρυτίδες του μετώπου και στα χείλη.
Ρωτήστε τον ιατρό σας ποιες είναι οι κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές για εσάς.

Πριν

Κρόταφοι

Το κολλαγόνο είναι η ουσία που παράγει ο οργανισμός για να δίνει στο δέρμα σφριγηλή και νεανική όψη. Το κολλαγόνο λειτουργεί ως
υποστηρικτική δομή του δέρματος, εξασφαλίζει συνολικά όγκο και δίνει σχήμα στο πρόσωπό σας. Ωστόσο, από μικρή ηλικία, η ποσότητα
που παράγεται μειώνεται, και το πρόσωπο χάνει τον όγκο του.

Το Sculptra® μπορεί να εξισορροπήσει την παραγωγή κολλαγόνου και να σας
βοηθήσει να αποκτήσετε το φυσικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε, για να δείχνετε
όπως ακριβώς αισθάνεστε!

Μάγουλα
Δακρυϊκή αύλακα
Ρινοχειλικές αύλακες
Περίγραμμα προσώπου
Γραμμές «μαριονέτας»
Οριζόντια ρυτίδα πηγουνιού

Μετά

Σύνολο φιαλιδίων και συνεδριών: 5 φιαλίδια σε 4 συνεδρίες
Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Μετά

Μετά

