
Λαμπερό δέρμα, από μέσα προς τα έξω!

Μία σταδιακή προσέγγιση για τη βελτίωση της επιδερμίδας σας. 



Θαμπό, κουρασμένο δέρμα:  
Μία συνηθισμένη ανησυχία

Με τη ρύπανση, τη διατροφή και το άγχος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να 
σημαδεύσει το δέρμα μας προκαλώντας βλάβες στην απαλή και λαμπερή όψη του.  
Συχνά ανησυχούμε γιατί:

•  Παρατηρούμε ότι το δέρμα μας έχει γίνει τραχύ και ανομοιόμορφο  
με την πάροδο του χρόνου

• Αναπολούμε τη σφριγηλότητα και τη λάμψη του ενυδατωμένου δέρματος

•  Αισθανόμαστε ότι το δέρμα μας έχει χάσει την ελαστικότητά του  
και δείχνει κουρασμένο και ταλαιπωρημένο

•  Επιθυμούμε να μειώσουμε τις ατέλειες στο δέρμα, όπως τα σημάδια ακμής  
ή τις δυσχρωμίες  

Το Restylane® Skinboosters™, είναι μια λύση με αποτέλεσμα διαρκείας  
- μία σταδιακή θεραπεία για τη βελτίωση της φυσικής σας λάμψης.



Το Restylane® Skinboosters™ είναι ένα προϊόν  
της Galderma, της κορυφαίας και πρωτοπόρου εταιρείας 
στην υγεία του δέρματος. Η Galderma εξειδικεύεται  
στο δέρμα, έχοντας δημιουργήσει μια ποικιλία προϊόντων, 
με 23 χρόνια κλινικής εμπειρίας και περισσότερες  
από 40 εκατομμύρια θεραπείες παγκοσμίως. 

Restylane® Skinboosters™: Μία πρωτοποριακή θεραπεία 
που βελτιώνει την ποιότητα της επιδερμίδα σας

Είναι φυσικό να θέλουμε να αισθανόμαστε και να δείχνουμε λαμπεροί. 
Το Restylane® Skinboosters™ είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι:

• Αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος και το κάνει πιο σφριγηλό

• Λειαίνει και κάνει το δέρμα πιο απαλό

• Μειώνει τις λεπτές ρυτίδες

• Μειώνει τις ατέλειες, όπως τα σημάδια ακμής και τα ρυτιδωμένα χέρια

Αυτό οφείλεται στη μοναδική τεχνολογία NASHA®* του Restylane, μία κατοχυρωμένη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνική για τη δημιουργία σταθεροποιημένου (cross-linked) 
υαλουρονικού οξέος (HA). Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα φυσικό συστατικό που υπάρχει  
στο δέρμα για τη διατήρηση της υγρασίας του. Το ενέσιμο gel Restylane® Skinboosters™  
παρέχει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του δέρματος έως και 12 μήνες,  
ανάλογα με την περιοχή θεραπείας. 

Εκείνοι που δοκίμασαν το Restylane® Skinboosters™ είναι ενθουσιασμένοι με τα 
αποτελέσματα που βλέπουν. Μετά από μία θεραπεία:

*NASHA®: Μη ζωικής προέλευσης, σταθεροποιημένο υαλουρονικό οξύ.
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Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε: Restylane® Skinboosters™ Vital

Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε: Restylane® Skinboosters™ Vital Light

Ορατά αποτελέσματα με το Restylane® Skinboosters™
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Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε: Restylane® Skinboosters™ Vital

Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε: Restylane® Skinboosters™ Vital Light

Ορατά αποτελέσματα με το Restylane® Skinboosters™



•  Αναζωογονεί το θαμπό δέρμα και διορθώνει τις ατέλειες για να αποκαταστήσει  
τη φυσική του λάμψη.

• Προσφέρει σταδιακά αποτελέσματα που διαρκούν.

•  Υποστηρίζεται από κλινικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα, από μία κορυφαία εταιρεία  
στην αναζωογόνηση του δέρματος. 

Όταν είστε έτοιμοι να βιώσετε τη βελτίωση στην επιδερμίδα σας, ρωτήστε τον γιατρό σας 
για το Restylane® Skinboosters™.

Restylane® Skinboosters™: Λαμπερό δέρμα, από μέσα προς τα έξω!

Restylane® Skinboosters™: Η ενέσιμη θεραπεία  
που μπορείτε να εμπιστευτείτε



Οι αντιδράσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο βασίζονται στη εμπειρία κάποιων συγκεκριμένων ατόμων και ενδέχεται να 
μη 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.
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