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Juvéderm  ®   ULTRA – Subtelna strona piękna!  

Każdy z nas patrząc codziennie  rano w lustro,  zauważa na swojej  skórze skutki  stresu  

i nieubłagalnie mijającego czasu. Naturalną rzeczą jest to, że skóra traci z wiekiem swoją 

elastyczność  i  starzeje  się.  Twarz  jest  naszą  wizytówką  i  każdy  z  nas  pielęgnuje  ją  

w szczególny sposób, niestety to właśnie ona jest odzwierciedleniem wszystkich naszych 

trosk,  problemów,  stresów  i  emocji.  Nasza  mimika  jest  jednym  z  głównych  źródeł 

pojawiających się zmarszczek.

Ciężka i niekiedy bolesna walka z oznakami wieku to już przeszłość! Każdy z nas ma szansę 

na to, aby zachować młody wygląd  bez obaw i strachu. A powiedzenie „trzeba cierpieć, aby 

być  piękną”  przestaje  być  prawdą!  Wszystko  to,  dzięki  innowacyjnemu  produktowi 

wypełniania zmarszczek trzeciej generacji  Juvéderm® ULTRA,  którego fenomen polega na 

tym,  że  zawiera  środek  znieczulający.  Oznacza  to,  że  pierwszy  raz  możemy likwidować 

zmarszczki i modelować twarz nie tylko skutecznie ale jednocześnie przy zminimalizowanym 

odczuciu bólu oraz dyskomfortu w trakcie i po zabiegu!

Juvéderm® ULTRA - unikalny wypełniacz zmarszczek zawierający środek znieczulający -  to 

istotny postęp w dziedzinie zabiegów dermatologii estetycznej! Stosuje się go podobnie jak 

inne  wypełniacze  za  pomocą  iniekcji,  jednak  w  przeciwieństwie  do  innych  tego  typu 

preparatów,  jego  zastosowanie  bardzo  komfortowe.  Dla  wielu  zastrzyki  mogły  stanowić 

barierę nie do pokonania. Ten okres mamy już na szczęście za sobą! 

Juvéderm® ULTRA  oparty jest na wysoce-usieciowanym, kwasie hialuronowym, który jest 

naturalną substancją w naszym ciele.  Z wiekiem naturalnie tracimy kwas hialuronowy ze 

skóry,  co  prowadzi  do  pojawiania  się  zmarszczek.  Juvéderm® ULTRA  uzupełnia  ten 

niedobór i przywraca skórze witalność, gładkość i naturalny wygląd. Rewolucyjny jest fakt, że 

po zastosowaniu preparatu nie doznajemy uczucia bólu i dyskomfortu. 



Juvéderm® ULTRA może być stosowany do wypełniania takich obszarów twarzy jak: fałdy 

nosowo-wargowe,  wargowo-podbródkowe,  kontur  warg  a także doliny  łzowe czy policzki. 

Sam zabieg jest prosty i minimalnie bolesny, nie wymaga specjalnych przygotowań a iniekcja 

trwa krótką chwilę. Z powodzeniem można umówić się na zabieg podczas krótkiej przerwy 

w  codziennych  obowiązkach,  dlatego  też  zwany  jest  zabiegiem  „lunchowym”.  

Dzięki specjalnej formule usieciowania,  efekty zastosowania preparatu są widoczne tuż po 

zabiegu i utrzymują się do 12 m-cy:

Przed Po

Dystrybutorem  preparatu  Juvéderm® ULTRA  jest  firma  Ewopharma,  producentem  firma 

Allergan.

Serdecznie zapraszamy po dodatkowe informacje do


