
Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται μόνο για ενημερωτικό σκοπό.  
Έχει δημιουργηθεί από την Galderma αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας  
και δεν θα πρέπει να κοινοποιείται σε ασθενείς.

Προσφέρετε στους ασθενείς σας  
τα φυσικά αποτελέσματα που επιθυμούν



Restylane®, ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο 
χαρτοφυλάκιο για μια αξιόπιστη και διαχρονική συνεργασία 

•  Η τεχνογνωσία του δέρματος ως επιπρόσθετο στοιχείο στην αισθητική σας οπτική  
και ιατρική σας εμπειρία

•  Δέσμευση για επιστημονική καινοτομία και διατήρηση αισθητικών αποτελεσμάτων

•  Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε φυσικά αποτελέσματα 

•  Παροχή υπηρεσιών που επικεντρώνονται στην ιατρική εκπαίδευση, τη διαχείριση των ασθενών  
και την ικανοποίησή τους

Restylane®, περισσότερα από 20 χρόνια  
καινοτομίας και ανάπτυξης

Emervel® σειρά που 
απαρτίζεται από 
ευέλικτα εμφυτεύματα 
υαλουρονικού οξέος 
τεχνολογίας OBT

23η επέτειος της Restylane®. 
Περισσότερες από 40 εκατομμύρια 
θεραπείες ανά τον κόσμο 

Restylane® Perlane™ (Restylane® Lyft),  
το πρώτο filler παγκοσμίως  
σταθεροποιημένου υαλουρονικού  
οξέος μη ζωικής προελεύσεως,  
(NASHA τεχνολογία)17 για ρυτίδες  
και βαθιές πτυχές

Restylane®, το πρώτο 
filler παγκοσμίως  
σταθεροποιημένου 
υαλουρονικού οξέος  
μη ζωικής προελεύσεως,  
(NASHA τεχνολογία)17

Restylane® Vital™, το πρώτο filler 
παγκοσμίως σταθεροποιημένου 
υαλουρονικού οξέος μη ζωικής 
προελεύσεως, (NASHA τεχνολογία),  
για τη βελτίωση της ποιότητας  
του δέρματος18

Λανσάρισμα του 
προγράμματος 
διαχειρίσεως ασθενών 
Harmony  

Βραβείο «Red Dot design», 
σύμβολο καινοτομίας και 
ποιότητας, απονεμήθηκε 
στο σύστημα SmartClick™ 
του Restylane Skinboosters 
(Restylane® Vital™)
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Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη  
φυσικών αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες  
του κάθε ασθενούς 

Restylane®, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο  
που θα σας βοηθήσει να προσφέρετε εξατομικευμένη 
θεραπεία στους ασθενείς σας

Enhance
Αποκατάσταση της ισορροπίας 
και της αρμονίας του προσώπου 
με έμφαση στο σχήμα και  
το περίγραμμα

Restylane® Lyft ™‡ 
(Restylane Perlane)‡

Restylane® Defyne™‡

(Emervel Deep)

Restylane® Kysse™‡  
(Emervel Lips)

Refresh
Αναζωογόνηση και ενυδάτωση 
για ένα υγιές δέρμα

Restylane® Skinboosters™‡

Restylane® Skinboosters™‡ Vital

Restylane® Skinboosters™‡ Vital 
Light

Restore
Αποκατάσταση του υγιούς 
δέρματος και της νεανικής 
εμφάνισης, γεμίζοντας λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες  
ή προσθέτοντας όγκο

Restylane®‡

Restylane® Refyne™‡

(Emervel Classic)

Restylane® Volyme™‡  
(Emervel Volume)

Restylane® Fynesse™‡

(Emervel Touch)

‡Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Εξατομικεύστε τις θεραπείες σας με το μεγαλύτερο στον κόσμο 
χαρτοφυλάκιο filler σταθεροποιημένου υαλουρονικού οξέος 

&
•  Ένα πιο σταθερό gel με ελεγχόμενο και 

ομοιογενές μέγεθος σωματιδίων και 
συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος 20 mg/ml

•  Gel με ισχυρή ανορθωτική ικανότητα

•  Στοχευμένη τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
στους ενδεδειγμένους ιστούς

•  Ενδείκνυται για την αποκατάσταση όγκου  
σε πρόσωπα με παχύτερο δέρμα

•  Ένα πιο εύπλαστο gel με ελεγχόμενο 
και ομοιογενές μέγεθος σωματιδίων και 
συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος 20 mg/ml

•  Gel που διατηρούν τη φυσική έκφραση  
του προσώπου

•  Ευέλικτα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος,  
με εύκολη ενσωμάτωση στους ευκίνητους  
ιστούς του προσώπου

•  Ενδείκνυνται για πρόσωπα με λεπτή επιδερμίδα 
και εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά

Η σειρά προϊόντων Emervel®,  
η πιο πρόσφατη καινοτομία μας, αποτελεί  
πλέον μέρος του χαρτοφυλακίου Restylane.

Αυτό μας επιτρέπει να συνδυάσουμε δύο μοναδικές τεχνολογίες 
(OBT και NASHA) για να επιτύχουμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα 
ενέσιμων εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος.

Restylane  
Volyme

(Emervel Volume) 

Restylane 
Defyne 

(Emervel Deep)

Restylane  
Lyft  

(Restylane Perlane) 

Restylane 
Refyne 

(Emervel Classic)

Restylane 
Fynesse

(Emervel Touch)

Restylane  
Kysse 

(Emervel Lips)

Restylane

Η τεχνολογία NASHA  
δημιουργεί πιο σταθερά (σφικτά)  

gel υαλουρονικού οξέος

Η Τεχνολογία Βέλτιστης Ισορροπίας  
(Optimal Balance Technology, OBT) 

με εύπλαστα (μαλακά) gel υαλουρονικού οξέος
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RESTORE Restylane
Restylane Refyne 

(Emervel Classic)
Restylane Volyme 

(Emervel Volume)
Restylane Fynesse  

(Emervel Touch)

Σύσταση 20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ  
με λιδοκαΐνη 0,3%

20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ  
με λιδοκαΐνη 0,3%

20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ  
με λιδοκαΐνη 0,3% 20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ

Τεχνολογική πλατφόρμα NASHA OBT OBT OBT

Ζώνες θεραπείας

 
Ρινοπαρειακές αύλακες, 

χείλη, περιστοματικές 
ρυτίδες και ρυτίδες λύπης

 
Ρινοπαρειακές αύλακες 

και ρυτίδες λύπης 

 
Ζυγωματικά 

 

 
Περικογχική και 

περιστοματική περιοχή 

Βάθος ενέσεως

Έναρξη δράσεως Αμέσως Αμέσως Αμέσως Αμέσως

Εκτιμώμενη διάρκεια Έως 18 μήνες2* Έως 18 μήνες3* Έως 18 μήνες4 Έως 6 μήνες1

Συσκευασία 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml

*Με μία επαναληπτική θεραπεία

ENHANCE Restylane Lyft 
(Restylane Perlane)

Restylane Defyne 
(Emervel Deep)

Restylane Kysse 
(Emervel Lips)

Σύσταση 20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ  
με λιδοκαΐνη 0,3%

20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ  
με λιδοκαΐνη 0,3%

20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ  
με λιδοκαΐνη 0,3%

Τεχνολογική πλατφόρμα NASHA OBT OBT

Ζώνες θεραπείας

Ζυγωματικά, πηγούνι  
και oval περίγραμμα

Ζυγωματικά και ρινοπαρειακές Περιστοματική ρυτίδωση  
και χείλη

Βάθος ενέσεως

Έναρξη δράσεως Αμέσως Αμέσως Αμέσως

Εκτιμώμενη διάρκεια Έως 12 μήνες5 Έως 12 μήνες6 Έως 6 μήνες7

Συσκευασία 1 ml 1 ml 1 ml

Restylane®, αποκατάσταση της νεανικής εμφάνισης  
και της αρμονίας των χαρακτηριστικών



Ανανέωση με λαμπερό και ενυδατωμένο δέρμα

REFRESH Restylane Skinboosters Vital Restylane Skinboosters Vital Light

Σύσταση 20 mg/ml cross-linked υαλουρονικού οξέος  
με 0,3% λιδοκαΐνη

12 mg/ml cross-linked υαλουρονικού οξέος  
με 0,3% λιδοκαΐνη

Τεχνολογική πλατφόρμα NASHA NASHA

Ζώνες θεραπείας

 
Πρόσωπο, λαιμός και χέρια Πρόσωπο, λαιμός, ντεκολτέ, χέρια

Βάθος ενέσεως

Πρωτόκολλο θεραπείας
Σύνολο 3 θεραπειών,  

με 1 θεραπεία/4 εβδομάδες.  
Μία θεραπεία συντήρησης/6 μήνες  

Σύνολο 3 θεραπειών,  
με 1 θεραπεία/4 εβδομάδες.  

Μία θεραπεία συντήρησης/2-4 μήνες  

Έναρξη δράσεως Προοδευτικά αυξανόμενη Προοδευτικά αυξανόμενη

Εκτιμώμενη διάρκεια Έως 12 μήνες10,19* Έως 9 μήνες13*

Συσκευασία Σύριγγα SmartClick του 1 ml Σύριγγα SmartClick του 1 ml

*Μετά την αρχική θεραπεία

ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΟ

Μια επαναστατική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος

•  Τα Restylane Skinboosters αποτελούν καινοτόμο θεραπεία για την αποκατάσταση 
της ενυδάτωσης του δέρματος, σχεδιασμένα για να διατηρούν το νερό στο χόριο

•  Κλινικώς αποδεδειγμένα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τη σημαντική βελτίωση  
της ποιότητας του δέρματος σε βάθος χρόνου8,9

•  Η ορατή βελτίωση της ποιότητας του δέρματος συνοδεύεται  
από μεγάλη ικανοποίηση των ασθενών8

Το 100% των ασθενών είχε βελτίωση στην κλίμακα GAIS  
12 μήνες μετά την αρχική θεραπεία10100%

Το 96% των ασθενών ήταν πρόθυμο να επαναλάβει  
ή να συνεχίσει τη θεραπεία1196%
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Οι αντιδράσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο βασίζονται στη εμπειρία κάποιων συγκεκριμένων ατόμων και ενδέχεται  
να μην συμπίπτουν με τις εμπειρίες άλλων. Όπως σε όλες τις ενέσιμες θεραπείες που χρησιμοποιούν υαλουρονικό οξύ,  
ενδέχεται να παρουσιαστούν παρενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι παρενέργειες αυτές είναι συνήθως ήπιες έως  
μέτριες και συμπεριλαμβάνουν παροδικές αντιδράσεις, όπως ερύθημα, ήπιο οίδημα, μικρή εκχύμωση στα σημεία έγχυσης. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Το Restylane, Restylane® Skinboosters™ και το Galderma είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Galderma. 

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας. 

Απευθυνθείτε στην Lancy καλώντας στο +30 211 4117006.

LANCY ΑΕ
Εμπορία Φαρμακευτικών & Ιατρικών Ειδών
2χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κορωπί, 19400 • 210 6447 754 • info@lancy.gr
lancy.gr


