IRI HYALURON PEN – POLNJENJE USTNIC IN NASLOABIALNIH GUBIC
Aparat Iri Hyaluron Pen je zasnovan tako, da s hitrostjo 800 km/h razprši najkakovostnejšo
hialuronsko kislino v zelo majhnih količinah naravnost v območje med epidermisom in dermisom
(0,17 mm), kar vam daje popolno preciznost pri oblikovanju ustnic in odstranjevanju gubic ter
naraven videz. Na spodnji sliki je prikazana razlika med vbrizgavanjem hialuronske kisline z iglo in
brezigličnim aplikatorjem Iri.

Prednosti Iri Hyaluron Pena:
•
•
•
•
•
•

Breziglena tehnologija, idealna za ljudi s strahom pred iglami
Majhna bolečina
Prilagajanje količine
Visoko zadovoljstvo strank
Visoka učinkovitost
VARNOST - Izdelek je narejen iz najboljšega nerjavečega jekla. Natančna izdelava, kakovost
materialov in dolga življenska doba so izjemne lastnosti našega izdelka za varno uporabo.
Vsak Iri medical Pen ima edinstveno serijsko številko.

Izboljšamo lahko:
•
•
•
•
•

Poteze obraza
Volumen ustnic
Zapolnitev nazolabialnega pregiba
Zapolnitev kadilskih in vseh starostnih gubic okrog ustnic
Mimične gubice

•

Izgled kože – osvežitev, tonus

Tretma se lahko izvaja na labialnem predelu (okrog ustnic, ustnice) in nasloabialnem predelu (brada,
spodnji del lic).
KAJ JE HIALURONSKA KISLINA?
Hialuronska kislina je spojina sladkorja in je naravno prisotna v naši koži. Odgovorna je za
zadrževanje vlage in ohranjanje elastičnosti. Po 25. letu starosti se telesna proizvodnja hialuronske
kisline zmanjša, kar zmanjša sposobnost kože, da veže vlago. Koža izgubi elastičnost in pojavijo se
gubice.
Hialuronska kislina z infiltriranjem pod gube dvigne nivo kože in jo prilagodi okoliškemu tkivu. Ker je
to naravni material, se v koži razgradi v celoti. Pri infiltriranju z Iri Medical Pen-om uporabljamo
NAJČISTEJŠO VISOKO MREŽENO HIALURONSKO KISLINO NA SVETU - IRI FILLER S 600. Proizvedena je
posebaj za Iri Hyaluron Pen:
▪️Varnost in kakovost surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji.
▪️Visoka čistost hialuronske kisline za dolgotrajen učinek in preprečevanje znojenja.
▪️Visoka viskoelastičnost za prefinjen dvig tkiva.
▪️Homogena sestava za izjemno oblikovanje.
▪️Proizvodnja brez detekcije preostalih kemičnih katalizatorjev v celotnem procesu mreženja.
▪️Sterilni proizvodni pogoji za preprečevanje neželenih učinkov.
▪️Količina endotoksina je manjša od 0,1 EU / mg.
▪️Minimalni občutek bolečine zaradi istega osmotskega tlaka in enakega ph kot je v človeškem telesu.
(Odvisno od občutljivosti vsake uporabnice.

Po posegu se lahko pojavi rahla rdečica, oteklina, hematomi in modrice, katere izzvenijo v 5-7 dneh,
morda že prej. Pri lažjih oteklinah priporočamo mazanje z mazilo arnike, pri hematomih pa se svetuje
uporaba Heparina.

KONTRAINDIKACIJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagnjenost k prekomernemu brazgotinjenju.
Bolezni imunskega sistema.
Herpes, psoriaza, nagnjenost k herpesu.
Zdravljenje s kortikosteroidi.
Nosečnost, dojenje.
Alergija na jajca.
Uporaba sredstev proti strjevanju krvi (Marcumar).
Avtoimuna bolezen v ožjem krogu družine.
Obolenje srca.
Diabetes.
Implantant na mestu, ki ga bomo tretirali.

