
Zabiegi wypełniające
 dla każdego obszaru twarzy

Pokochaj 
swój wygląd

Odkryj, dzięki czemu 
miliony kobiet 

wyglądają świetnie 
w naturalny sposób.

Wypełniacze, którym możesz zaufać



Zabiegi wypełniające z użyciem preparatów Juvéderm® - wybierane przez 
miliony pacjentów
Miliony ludzi na całym świecie wybrały zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® 
dla poprawy wyglądu swojej twarzy. Dzięki naszej innowacyjnej technologii 
opracowaliśmy żel o wyjątkowo delikatnej konsystencji. Dzięki temu Juvéderm® 
łatwo podaje się do wnętrza skóry, zapewniając jej naturalny wygląd i dotyk.

Zastrzyki Juvéderm® są minimalnie inwazyjnymi zabiegami 
estetycznymi, charakteryzują się krótkim okresem regeneracji 
po zabiegu i jedynie na krótko przerywają codzienne czynności. 
Udowodniono, że efekty zabiegów utrzymują się nawet przez 
rok.

Stań przed światem, wyglądając i czując się świetnie
 Stając się coraz starsi, stajemy się również bogatsi 
w doświadczenia i bardziej pewni siebie. Jest jednak coś, 
co możemy tracić: to młodzieńczy wygląd naszej skóry. 
Wtedy to, co widać na zewnątrz, może nie odpowiadać 
pełnej wigoru osobie, którą nadal czujesz się w swoim wnętrzu.
 Juvéderm® to gama preparatów wypełniających, które 
delikatnie usuwają oznaki starzenia lub subtelnie poprawiają to, 
czym obdarzyła Cię natura. W gamie produktów Juvéderm® 
znajdują się preparaty na każdy obszar twarzy. Przeprowadzony 
po konsultacji z lekarzem zabieg z użyciem preparatów 
Juvéderm® może wydobyć z Ciebie to, co najpiękniejsze, 
dając bardzo naturalnie wyglądające rezultaty.
 Twoja twarz jest jednym z Twoich najcenniejszych 
zasobów. Decyduje o tym, jak jesteś postrzegana i jak wyrażasz 
samą siebie. Nawet najdrobniejszy szczegół świadczy 
o wyjątkowości Twojej osobowości. Skonsultuj się z lekarzem 
i dowiedz się, w jaki sposób dzięki zabiegom z użyciem 
preparatów Juvéderm® możesz uzyskać naturalny wygląd, 
który pokochasz.

„Czuję się, jakbym była po wakacjach...   
Moja skóra jest gładsza i wyglądam młodziej” - Violet

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

Żele wypełniające do twarzy 
mogą wygładzać zmarszczki

 i zwiększać objętość skóry twarzy 
w subtelny sposób 

bez konieczności operacji 
chirurgicznej.



„Po prostu czujesz się promienniej i młodziej” - Morag

Jak starzeje się skóra
Młoda skóra jest nieustannie nawilżana 
od wewnątrz przez kwas hialuronowy. 
Kwas hialuronowy to naturalny cukier, który 
wchłania wodę i utrzymuje skórę w stanie 
nawilżenia, nadając jej młodzieńczy wygląd.
W miarę starzenia nasza skóra traci kwas 
hialuronowy, co prowadzi do jej wysuszenia 
i zmniejszenia objętości. Pojawiają się 
zmarszczki i fałdy. W procesie starzenia 
się biorą również udział inne czynniki - na 
przykład siła grawitacji ściąga skórę ku dołowi, 
przez co staje się ona pofałdowana i obwisła.

Jak działają produkty Juvéderm®
Juvéderm® to gama preparatów wypełniających do twarzy zawierających 
kwas hialuronowy; każda postać łagodnego żelu została opracowana z myślą 
o określonym, wyjątkowym problemie. Lekarz wstrzykuje żel przy użyciu 
ultracienkiej igły. Żel wypełnia linie i zmarszczki, a także subtelnie zwiększa 

objętość skóry. Zawarty w żelu kwas hialuronowy wiąże 
wodę. W zależności od rodzaju zabiegu i użytego 
produktu rezultaty mogą utrzymywać się nawet przez 
18 miesięcy.
Preparaty Juvéderm® zawierają również w swoim składzie 
lidokainę1, będącą środkiem znieczulającym, dzięki 
któremu zabieg jest bardziej komfortowy.

Z upływem czasu skóra traci zapas kwasu 
hialuronowego
W miarę jak zmniejsza się poziom kwasu 
hialuronowego, skóra traci swój młodzieńczy 
wygląd. Zaczynają pojawiać się zmarszczki, 
a pod wpływem sił grawitacji skóra zaczyna 
tworzyć fałdy.

Preparaty Juvéderm® uzupełniają 
zapas kwasu hialuronowego w skórze.

Kwas hialuronowy można znaleźć 
w wielu produktach nawilżających, 
jednak tylko produkty wypełniające 

zawierające kwas hialuronowy 
są w stanie uzupełnić zasoby 

tego kwasu w głębokich 
warstwach skóry.
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1. Wyłaczając Juvéderm® HYDRATE
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Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® wypełniają każdy obszar twarzy
Żele wypełniające do twarzy Juvéderm® mogą być wykorzystywane 
w szerokim zakresie zabiegów, pozwalających na delikatne wypełnienie 
każdego obszaru twarzy.
Lekarz specjalizujący się w zabiegach medycyny estetycznej w obrębie 
twarzy przyjrzy się z bliska Twojej twarzy i omówi trapiące Cię problemy. 
Następnie zarekomenduje właściwy plan rozwiązania tych problemów 
z zastosowaniem produktów z gamy Juvéderm®, stosowanych pojedynczo 
lub w połączeniu.

Rewitalizacja
Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® zmniejszają 
lub wygładzają linie, zmarszczki i fałdy skóry, nadając 
jej świeższy i bardziej promienny wygląd.
Lifting
Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® przywracają 
utraconą objętość policzków i podbródka, zapewniając 
delikatny efekt liftingujący. 
Korekcja konturów
Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® subtelnie 
korygują kontury ust i rysy twarzy.

Zabiegi z użyciem preparatów 
Juvéderm® poprawiają wygląd 

twarzy na trzy sposoby

wyraźne rysy

młodzieńczy wygląd

Niektóre ze słów wypowiadanych przez kobiety, 
które poddały się zabiegowi z użyciem preparatów Juvéderm®:



„Ludzie mówią, że wyglądam bardziej świeżo, choć nikomu nic nie mówiłam!” - Amanda
Produkty Juvéderm Ultra® posiadają udowodnione działanie zmniejszające 

głębokie zmarszczki. Rezultaty zabiegu są widoczne nawet przez rok.

Obszary wygładzania skóry 
przez gamę produktów Juvéderm Ultra®Rewitalizacja

Jak powstają linie i zmarszczki na skórze 
Kiedy się starzejemy, nasza skóra traci kwas hialuronowy, 
co prowadzi do powstania drobnych linii. Niektóre 
z nich pod wpływem czynników zewnętrznych, takich 
jak promieniowanie słoneczne, dieta czy wieloletnie 
ruchy mięśni twarzy, przekształcają się w zmarszczki. 
Utrata i opadanie tkanki tłuszczowej może prowadzić 
do przekształcania linii w fałdy. Do typowych linii, 
zmarszczek i fałd zaliczamy: a) zmarszczki wokół ust, 
b) „kurze łapki” wokół oczu, c) pionowe zmarszczki 
gładzizny czoła, d) bruzdy nosowo-wargowe oraz
e) zmarszczki marionetki.

Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® zmniejszają lub wygładzają 
linie, zmarszczki i fałdy skóry, nadając twarzy świeższy i bardziej 
promienny wygląd.

Przed Po

Zabiegi z użyciem preparatów 
Juvéderm® wygładzają pionowe 
zmarszczki gładzizny czoła, 
fałdy nosowo-wargowe oraz 
drobne zmarszczki wokół oczu.

Gama produktów Juvéderm Ultra® 
obejmuje różne rodzaje żelu 
pozwalające na wypełnienie 
zarówno drobnych linii, 
zmarszczek, jak i głębokich 
bruzd.

Zmarszczki   
gładzizny czoła

Kurze łapki

Bruzdy    
nosowo-wargowe

Pionowe zmarszczki  
wokół ust

Zmarszczki marionetki  
między ustami    
a podbródkiem



Efekt liftingujący żelu Juvéderm® VOLUMA® with Lidocaine 
utrzymuje się nawet przez 18 miesięcy.

„Natychmiast widzisz korzystne efekty na swojej skórze...    
Moja twarz wygląda jakby była podniesiona” - Violet

lifting

Jak siła grawitacji ściąga w dół skórę twarzy
Młodo wyglądająca twarz charakteryzuje się 
okrągłymi konturami, wysoko położonymi kośćmi 
policzkowymi i dobrze zarysowaną linią szczęki. 
Między policzkami a krawędziami nosa rozciągają się 
gładkie krzywizny bez zagłębień. W procesie starzenia 
tkanki miękkie twarzy tracą swoją objętość. Również 
skóra traci elastyczność, a wtedy daje  o sobie znać 
siła ciążenia. Skóra zaczyna obwisać, pociągając rysy 
twarzy ku dołowi.

Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® przywracają utraconą objętość 
policzków i podbródka, zapewniając delikatny efekt liftingu.

Przed Po

Zabiegi z użyciem preparatów 
Juvéderm® uzupełniają utraconą 
objętość skóry, pozwalając 
na odtworzenie młodzieńczej 
krzywizny policzków, a także 
na ich podniesienie i ujędrnienie.

Jak Juvéderm® VOLUMA® 
z lidokainą może poprawić Twój wygląd

JUVÉDERM® VOLUMA® z lidokainą 
zwiększa objętość 
w obszarach wymagających  
więcej wsparcia lub wypełnienia.

Subtelnie odtwarza kształt  
policzków, podnosząc je i ujędrniając

Przywraca objętość skórze twarzy

Odtwarza młodzieńcze   
proporcje twarzy

Wygładza linię żuchwy

Podkreśla krzywiznę kości  
policzkowych

Nawilża, pozwalając skórze   
na odzyskanie naturalnej   
elastyczności i naprężenia

Daje delikatny efekt liftingu   
bez operacji



W procesie starzenia kontury ust i twarzy stają się mniej wyraziste

„Gdyby ktoś, kogo znam, zastanawiał się nad zabiegiem,  
poleciłabym go bez wahania” - Joy

Korekcja konturów

Kiedy się starzejemy, 
wargi tracą swą 
objętość, stają się 
cieńsze i mniej wyraźnie 
zarysowane.

Kiedy skóra traci kwas 
hialuronowy, traci 
również swoją objętość, 
a młodzieńcze kontury 
naszych policzków 
zanikają.

Krawędzie warg są 
przerywane cienkimi, 
pionowymi liniami 
spowodowanymi ich 
zaciskaniem.

Z upływem czasu 
środkowa część twarzy 
traci swoją objętość, 
zaś w dolnej pojawiają 
się obwisłe policzki. 
Podbródek zaczyna tracić 
jędrny kształt.

Zabiegi z użyciem preparatów Juvéderm® 
subtelnie korygują kontury ust i twarzy.

Przed Po

Preparaty Juvéderm® stosowano 
do korekcji konturów warg, 
wygładzania linii wokół ust 
i nadawania młodzieńczego 
wyglądu policzkom.

Jak zabiegi zużyciem preparatów Juvéderm® 
poprawiają wyrazistość warg i kontury twarzy.

Zabiegi z użyciem 
preparatów Juvéderm® 
podkreślają wyrazistość   
warg i kontury twarzy

Korygują i przywracają   
naturalne kontury podbródka

Przywracają pełną   
objętość ust, nadając im   
subtelną wyrazistość

Wygładzają pionowe  
zmarszczki dookoła ust

Dodają wyrazistości   
granicy warg

Podnoszą opadające   
kąciki ust

Zwiększają objętość,   
przywracając młodzieńczą   
krzywiznę policzków

Wysmuklają i wyostrzają   
linię szczęki

W przeprowadzonym ostatnio badaniu stwierdzono, że 98% pacjentów, u których użyto żelu 
Juvéderm® VOLBELLA® with Lidocaine, informowało o osiągnięciu swoich celów w zakresie 

wyglądu ust, zaś uzyskane efekty utrzymywały się nawet rok.



W zależności od rodzaju użytego produktu Juvéderm® 
rezultaty mogą utrzymywać się nawet przez 18 miesięcy.

Dobór właściwego lekarza
Pierwszym krokiem w kierunku poddania się zabiegowi z użyciem preparatów Juvéderm® 
jest znalezienie wykwalifikowanego lekarza, któremu możesz zaufać. Wielu lekarzy 
przechodzi szkolenia dotyczące profesjonalnego podawania żeli Juvéderm®. 
Zapytaj swojego lekarza o doświadczenie i efekty uzyskane u innych pacjentów.

Czego należy się spodziewać przed zabiegiem
Lekarz przeprowadzi z Tobą szczegółową rozmowę mającą na celu dokładne poznanie 
Twoich potrzeb i obszarów, które chciałabyś zmienić. Wyjaśni Ci wszystkie dostępne 
opcje, aby upewnić się, że zabieg z użyciem preparatów Juvederm® całkowicie spełni 
Twoje oczekiwania.

Co należy robić po zabiegu
Lekarz udzieli Ci zaleceń na temat opieki pozabiegowej. Możesz zostać poproszona  
o niestosowanie makijażu przez okres maksymalnie 12 godzin. Możesz również  
zostać poproszona o unikanie promieniowania słonecznego oraz przebywania w saunach 
i łaźniach parowych przez okres maksymalnie 2 tygodni. Niektórzy pacjenci odczuwają 
niewielką, przejściową tkliwość, obrzęk lub zasinienie wokół miejsc zastrzyków.

Efekt końcowy
Ponieważ zabieg z użyciem preparatów Juvéderm® jest zabiegiem niechirurgicznym, 
wymaga bardzo krótkiego czasu regeneracji. Możesz przekonać się, że ludzie będą 
komentować Twój świeży, promienny wygląd, nie doszukując się specjalnych przyczyn, 
dlaczego wyglądasz lepiej. To znak, że efekt końcowy jest bardzo subtelny, a Ty wyglądasz 
pięknie i naturalnie. O wiele łatwiej jest promieniować naturalną, wewnętrzną pewnością 
siebie i błyszczeć w każdym aspekcie życia, kiedy wiesz, że wyglądasz świetnie.

Nasze rezultaty są doceniane przez miliony

W przeprowadzonym ostatnio 
badaniu stwierdzono, że 98% 
pacjentów oceniało efekty 
estetyczne zabiegów z użyciem 
preparatów Juvéderm® jako dobre 
lub bardzo dobre po upływie 6–18 
miesięcy, wzależności od użytego 
produktu.



Produkty Juvéderm® wytwarzane są 
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, odwiedź stronę Juvedermultra.pl oraz 
skonsultuj się z lekarzem specjalistą.

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

Allergan Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Data przygotowania: lipiec 2013, PL/0210/2013

Juvéderm® to gama posiadających znak CE wyrobów medycznych o różnych specyfikacjach i parametrach technicznych. 
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.

Doceniony przez miliony

Wypełniacze, którym możesz zaufać


