Laboratorium VIVACY® specjalizuje się w tworzeniu, produkcji
Przed / Po

-Like TECHNOLOGY

i dystrybucji produktów kwasu
hialuronowego do zastosowania
w medycynie estetycznej. Strategią firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o współpracę z lekarzami
i specjalistami rynku medycyny
estetycznej na całym świecie.
VIVACY® obecne jest na rynku polskim z gamą produktów

przed

po

STYLAGE®, opartą na połączeniu

Lips
z lidokainą
– Dla Twojego
komfortu!

kwasu hialuronowego i antyoksydantów. STYLAGE® dzięki zastosowaniu technologii IPN-Like
pozwala na uzyskanie bezpiecznego i wyjątkowo naturalnego
efektu, utrzymującego się 9-12+
miesięcy.

przed

przed
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po

Zapytaj swojego lekarza
o gamę STYLAGE®.
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Zmysłowe
usta?
Naturalnie!
STYLAGE®

Lips oraz Lips Lido przywróci Twoim ustom

zmysłową jędrność i ożywi ich barwę, w trakcie jednego zabiegu. Zmysłowe nadanie im objętości spowoduje wygładzenie drobnych zmarszczek nad górną wargą
i doda Twojej twarzy młodzieńczego blasku.
Czy wiedziałaś, że . . .? Z wiekiem skóra traci naturalny kwas
hialuronowy, który odpowiada za utrzymanie prawidłowego
stopnia nawilżenia w naskórku. Również Twoje usta tracą
naturalny kwas hialuronowy, stając się coraz bardziej wysuszone,
a na ich powierzchni mogą pojawić się pierwsze zmarszczki.
STYLAGE® Lips lub Lips Lido przywróci Twoim ustom
optymalny stopień nawilżenia, dodając im naturalnego blasku.
Zapytaj swojego lekarza o

STYLAGE®

Lips i Lips Lido

i umów się na zabieg indywidualnej korekcji ust.
STYLAGE®

Lipsoraz Lips Lido są preparatami na bazie

kwasu hialuronowego najwyższej jakości oraz naturalnego
antyoksydantu (mannitol), który zapewnia natychmiastowy i bardzo naturalny efekt korekcji, utrzymujący się 9-12
miesięcy. Zabieg można wykonać w czasie krótszym niż
przerwa na kawę i jest on w pełni bezbolesny przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego.

LI
P
-Like TECHNOLOGY

StylAge Lips oraz Lips Lido
polecany jest przez lekarzy
na całym świecie do:
zwiększenia objętości ust,
korekcji dysproporcji pomiędzy górną, a dolną wargą,
podkreślenia konturu ust,
wypełnienia drobnych zmarszczek nad górna wargą,
korekcji kształtu ust,
przywrócenia nawilżenia ust.
Zapytaj swojego lekarza o przeciwskazania,
zalecenia i środki ostrożności przed zabiegiem.

Dorota, 42 lata
„Moje usta zawsze były pełne i nie chciałam ich zbytnio powiększać. Mój lekarz polecił mi StylAge® Lips aby
uzyskać najbardziej naturalny efekt oraz je odmłodzić. Zabieg był właściwie bezbolesny, gdyż zdecydowałam się
na preparat Lips z lidokainą. Najpierw ustaliliśmy wspólnie z moim lekarzem jaki efekt możemy uzyskać biorąc
pod uwage naturalny kształt moich ust. Zdecydowałam,
iż chcę poprawić ich kontur i nadać im subtelną objętość. Cały zabieg trwał może kwadrans. Kilka godzin po
zabiegu moje usta były spuchnięte, trochę jak po wizycie
u dentysty. Objaw ten jednak szybko minął. Dzięki StylAge® Lips, moje usta są piękniejsze niż kiedykolwiek.”

Laboratorium VIVACY® specjalizuje się w tworzeniu, produkcji

Dorota, 42 lata

-Like TECHNOLOGY

i dystrybucji produktów kwasu
hialuronowego do zastosowania
w medycynie estetycznej. Strategią firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o współpracę z lekarzami
i specjalistami rynku medycyny
estetycznej na całym świecie.
VIVACY® obecne jest na rynku polskim z gamą produktów

przed

po

STYLAGE®, opartą na połączeniu
kwasu hialuronowego i antyoksydantów. STYLAGE® dzięki zastosowaniu technologii IPN-Like
pozwala na uzyskanie bezpiecznego i wyjątkowo naturalnego
efektu, utrzymującego się 9-12+
miesięcy.

przed

po
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Jaki rozmiar
mają Twoje
zmarszczki?
Z wiekiem Twoja skóra traci naturalną elastyczność,
a na jej powierzchni pojawiają się pierwsze zmarszczki.
Z czasem zmarszczki pogłębiają się tworząc nieestetyczne
bruzdy. Twarz zaczyna przybierać zmęczony, nieatrakcyjny
wygląd. Teraz możesz zatrzymać ten proces.
Gama STYLAGE® zawiera produkty dopasowane do każdego rodzaju korekcji zmarszczek. Bez względu na rodzaj
korekcji Twój lekarz będzie mógł zaproponować Ci odpowiedni produkt z gamy STYLAGE® w rozmiarze S, M lub
L. Dodatkowo dzięki zastosowaniu mannitolu ryzyko wystąpienia siniaków oraz obrzęku w trakcie zabiegu zostaje
zredukowane do minimum.

S
ML

Antyoksydant (mannitol), który naturalnie występuje
w warzywach i owocach, przeciwdziała szkodliwemu
działaniu wolnych rodników oraz redukuje ryzyko powstania siniaków i obrzęku w trakcie zabiegu. Dodatkowo zabezpiecza on kwas hialuronowy przed degradacją.
Gama STYLAGE® zapewnia wyjątkowo naturalny efekt korekcji, a jednocześnie dzięki zawartości lidokainy, zapewnia

#1

pacjentowi najwyższy komfort zabiegu..

w wygładzaniu
zmarszczek

Gama STYLAGE polecana
jest przez lekarzy
na całym świecie do:
korekcji pierwszych zmarszczek,

korekcji średniogłębokich i głębokich bruzd,
korekcji linii marionetki,
korekcji doliny łez oraz cieni pod oczami.

-Like TECHNOLOGY

Dorota, 42 lata

„Moja twarz wyglądała na zmęczoną, nawet po urlopie.
Zmarszczki wokół ust i pod oczami sprawiały, iż nie czułam się atrakcyjnie. Mój lekarz polecił mi StylAge® ponie-

Zapytaj swojego lekarza o przeciwskazania,
zalecenia i środki ostrożności przed zabiegiem.

waż zależało mi szczególnie na naturalnej korekcji. Chciałam, aby moja twarz odzyskała zdrowy, promienny wygląd.
Zabieg nie był bolesny, a efekt widoczny był od razu. Nie

Dzięki zaawansowanej technologii IPN-Like łącząc usieciowany kwas hialuronowy i naturalny antyoksydant (mannitol),
Laboratorium

VIVACY®

zaprojektowało produkt charakte-

ryzujący się niezwykłą elastycznością, dający wyjątkowo
naturalny efekt korekcji. Kwas hialuronowy zamknięty
w postaci żelu wypełnia zmarszczki i wygładza powierzchnię skóry, a mannitol optymalizuje efekt zabiegu.

byłam nawet opuchnięta po zabiegu i mogłam wrócić
tego samego dnia do pracy. Byłam bardzo zadowolona,
a po tygodniu było jeszcze lepiej! Lekarz wytłumaczył mi,
że StylAge® w ciągu kilku dni dostosowuje się do temperatury ciała i przyciąga wodę, dzięki czemu efekt się optymalizuje. Teraz moja twarz wygląda znacznie młodziej, a ja
czuję się znacznie lepiej.”
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Z wiekiem
Twoja twarz
traci naturalną
objętość...
Z wiekiem nie tylko zmarszczki na naszej twarzy sprawiają,
że wygląda ona nieatrakcyjnie. Twarz traci swoją naturalną
objętość, a jej kontur ulega pogorszeniu. Rysy twarzy ulegają wyostrzeniu, a jej młodzieńczy owal traci swoją granicę. Dodatkowo osoby stosujące dietę mogą skarżyć się na
nieestetyczne zapadnięcia w okolicy policzków i skroni.
Do korekcji wymagających przywrócenia twarzy
atrakcyjnej objętości VIVACY® stworzyło STYLAGE® XL.
Wystarczy jeden zabieg, aby przywrócić Twojej twarzy młodzieńczy kontur i nadać jej atrakcyjny wygląd.
STYLAGE® XL i XXL jest połączeniem usieciowanego kwasu hialuronowego i naturalnego antyoksydantu (mannitol)
dzięki czemu efekt korekcji wolumetrycznej jest bardzo naturalny. Dodatkowo zastosowanie mannitolu redukuje do
minimum powstanie siniaków i obrzęku w trakcie zabiegu.

Stylage XL i XXL polecany
jest przez lekarzy
na całym świecie do:
liftingu wolumetrycznego,

nadania kościom policzkowym objętości,
korekcji konturu twarzy,
korekcji zapadniętych skroni.

XL
XL

złoty podział

Piękna i atrakcyjna twarz
jest kwestią proporcji, określoną
przez zasadę złotego podziału.

#1

w liftingowaniu
wolumetrycznym

Na podstawie matematycznego
równania opracowano schemat
prostych odpowiadający
idealnemu konturowi twarzy.
Zasadę złotego podziału można
odnaleźć w twarzach uważanych
powszechnie za piękne i atrakcyjne.

Zapytaj swojego lekarza o przeciwskazania,
zalecenia i środki ostrożności przed zabiegiem.

-Like TECHNOLOGY

Dorota, 42 lata

„Z roku na rok moja twarz traciła objętość. Zapadnięcia
w okolicy policzków sprawiały, iż wyglądałam nieatrakcyjnie
i staro. Owal mojej twarzy wymagał korekcji. Wspólnie
z moim lekarzem zadecydowałam, iż wypróbuję STYLAGE®
XL. Cały zabieg trwał niecały kwadrans, a efekt widoczny
był od razu. Moja twarz w ciągu piętnastu minut odzyskała
zdrowy, atrakcyjny wygląd. Kontur twarzy był bardziej zarysowany, okolica wokół oczu nie wyglądała już tak smutno,
a moje zmarszczki wokół nosa i ust jakby się zmniejszyły.
Natychmiast po zabiegu wróciłam do pracy. Nikt nie wiedział co się właściwie zmieniło, ale każdy mówił mi, że
wyglądam lepiej, jestem nareszcie wypoczęta.“
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i dystrybucji produktów kwasu
hialuronowego do zastosowania
w medycynie estetycznej. Straprzed

po

tegią firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o współpracę z lekarzami

Katarzyna, 52 lata

i specjalistami rynku medycyny

„Zabieg mezoterapii poleciła mi koleżanka. Moja skóra

VIVACY® obecne jest na ryn-

zawsze miała tendencje do przesuszania się, a ponadto

ku polskim z gamą produktów

słońce i mój zabiegany styl życia przyczyniły się do tego,

STYLAGE®, opartą na połączeniu

że na jej powierzchni zaczęły pojawiać się drobne

kwasu hialuronowego i antyok-

zmar-szczki. Kremy nawilżające, nawet te najbardziej

sydantów. STYLAGE® dzięki za-

uznanych marek, nie mogły sobie poradzić z moim

stosowaniu technologii IPN-Like

problemem. Zabieg

estetycznej na całym świecie.

STYLAGE®

Hydro był bardzo miłym

pozwala na uzyskanie bezpiecz-

zaskoczeniem! Już po pierwszym zabiegu poczułam, że

nego i wyjątkowo naturalnego

moja skóra jest nawilżona od środka. Z tygodnia na ty-

efektu, utrzymującego się 9-12+

dzień stawała się bardziej gładka i jędrna. Po prostu bar-

miesięcy.

dzo miła w dotyku! Nawet mój ulubiony krem nawilżający zaczął jakby lepiej działać. Na pewno powtórzę ten

Zapytaj swojego lekarza
o gamę STYLAGE®.

zabieg, kiedy tylko poczuję, że moja skóra zaczyna
się przesuszać.”

+antyoksydanty

Zapytaj swojego lekarza
o przeciwskazania,
zalecenia i środki
ostrożności
przed zabiegiem.
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Nawilżanie

i ochrona
przed starzeniem
Kwas hialuronowy, który naturalnie występuje w skórze
ma za zadanie wiązać wodę w naskórku, by Twoja skóra
wyglądała świeżo i młodo. Czynniki takie jak: wiek, stres,
nieodpowiednia dieta, palenie papierosów, ekspozycja na
promienie słoneczne, mróz, wiatr, wahania hormonalne
i wiele innych powodują, że Twoja skóra zaczyna tracić
naturalny kwas hialuronowy, a co za tym idzie, zanika jej
prawidłowe napięcie i elastyczność. Stopniowo skóra staje się coraz cieńsza, bardziej sucha, a na jej powierzchni pojawiają się drobne zmarszczki.

Kwas hialuronowy
+ antyoksydanty

Dla przywrócenia odpowiedniego stopnia nawilżenia skóry właściwej oraz dla poprawy jej elastyczności
i napięcia, Laboratorium VIVACY® połaczyło zalety kwasu hialuronowego i antyoksydantów tworząc STYLAGE®
Hydro i STYLAGE® Hydro max. Zamknięty w postaci
żelu kwas hialuronowy najwyższej jakości w połączeniu
z naturalnymi antyoksydantami pozwala na przywrócenie Twojej skórze zdrowego, promiennego wyglądu.

HY
DR
-Like TECHNOLOGY

Preparat STYLAGE® Hydro podaje się za pomocą wielokrotnych, drobnych, nakłuć w

powierzchniową

warstwę skóry (mezoterapia). Dla najlepszego efektu
terapia STYLAGE® Hydro powinna opierać się o cztery zabiegi przeprowadzone w odstępach jednego
tygodnia. STYLAGE® Hydro Max został dodatkowo
wzbogacony o sorbitol - antyoksydant naturalnie występujący m.in. w malinach, jagodach czy cytrusach.
Dzięki temu efekty są widoczne juź po pierszym zabiegu i utrzymują się o wiele dłużej. Lekarz zaproponuje Twój indywidualny harmonogram zabiegów dla
STYLAGE® Hydro i Hydro Max.

Zabieg StylAge Hydro
oraz Hydro Max polecany
jest przez lekarzy
na całym świecie:
osobom narażonym na długotrwałą ekspozycję
na promienie słoneczne,
osobom narażonym na stres oraz przebywającym
w klimatyzowanych pomieszczeniach,
osobom odczuwającym dyskomfort suchej skóry,
osobom z tendencją do niestabilności hormonalnych,
osobom po zabiegach dermabrazji,
dla zachowania pięknej
skóry prewencyjnie
co 6 miesięcy od
26. roku życia.

