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VAŠE KRÁSA 
MÁ BUDOUCNOST
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VAŠE KRÁSA JE JEDINEČNÁ, 
STEJNĚ JAKO PORTFOLIO 
NAŠICH DERMÁLNÍCH VÝPLNÍ

Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí naší pokožky. 
Zadržuje vodu jako houba a tím pomáhá udržovat pokožku 
jemnou a pevnou. Při používání v oblasti estetické medicíny 
se kyselina hyaluronová vyskytuje ve formě gelu1. 

Specifické výplně kyselinou hyaluronovou se používají pro 
celkové vypnutí pokožky. Jedná se například o obnovu 
ztraceného objemu ve střední části obličeje, tvarování brady, 
úpravu výrazových vrásek a kruhů pod očima, vyplnění a úpravu 
tvaru rtů a v neposlední řadě zlepšení struktury pokožky.

Výsledek aplikace musí být přirozený a jedinečně přizpůsobený 
Vašemu obličeji a Vaší osobnosti. 

KRÁSA VYCHÁZÍ ZEVNITŘ
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KLÍČEM K PŘIROZENÉMU VÝSLEDKU 
JE RESPEKTOVÁNÍ DYNAMIKY OBLIČEJE

PŘIROZENĚ MLADISTVÝ 
VÝSLEDEK BEZ ZTRÁTY 

DYNAMIKY

Věděli jste, že náš obličej se skládá 
ze 43 svalů, které mohou vytvořit 
přes 3000 výrazů?2,3  

Naše svaly, tkáň a pokožka jsou nepřetržitě 
aktivní, dokonce i během spánku. Naše 
pokožka však s přibývajícím věkem ztrácí 
svoji elasticitu a objem, což vede ke vzniku 
vrásek a zhoršené kvalitě pleti4. 

Pro dosažení přirozeného výsledku je nutné 
aplikovat takovou kyselinu hyaluronovou, 
která je schopna odolat nepřetržitému 
tlaku svalstva, ale zároveň se jejich 
pohybům přizpůsobit4-7.

1. Papakonstantinou et al. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012; 
4(3): 253-8. 2. De Paula M. et al. 2006 Psychology of Emotion. 3. D. Matsumoto D. et al. 2012 Nonverbal 
Communication: Science and Applications. 4. Michaud T, et al. Facial dynamics and emotional 
expressions in facial aging treatments. Journal of Cosmetic Dermatology. 2014; 0:1-13. 5. Gold MH, et al. 
Use of hyaluronic acid fillers for the treatment of the aging face. Clinical Interventions in Aging. 2007; 
2(3):369-376. 6. Breithaupt AD, et al. Next-generation dermal fillers and volumizers. Cosmet Dermatol. 
2012; 25: 184-19. 7. Pierre S, et al. Basics of dermal filler rheology. Dermatol Surg. 2015; 41 (suppl 1): 120-6.
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VÝPLNĚ TEOSYAL RHA®

DYNAMICKÁ ESTETIKA

TEOSYAL RHA® je první výplň na bázi kyseliny hyaluronové, která je 

specificky vytvořena pro respektování přirozené dynamiky obličeje. 

Jedinečná inovativní technologie je vyvinuta pro přirozené splynutí 

kyseliny hyaluronové s naší pokožkou. 

Unikátní technologie dermálních výplní TEOSYAL respektuje výrazy 

lidského obličeje a přináší tak velmi přirozený výsledek.8

Vaše tvář je živá, dermální výplně TEOSYAL RHA® kopírují její pohyby!

VAŠE 
TVÁŘ JE 
NEUSTÁLE 
V POHYBU

*at TEOXANE Laboratories
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
VÝPLNÍ TEOSYAL RHA® 

TLAK
Schopnost gelu 
odolávat vnějším 
a vnitřním vlivům, 
aniž by se porušila 
jeho struktura.

ELASTICITA
Schopnost gelu 
měnit svůj tvar, 
natahovat se 
a vracet do 
původního stavu.

OPTIMÁLNÍ 
SJEDNOCENÍ
Schopnost přirozeně 
se přizpůsobit 
pohybům obličeje.

Řada RHA je jedinečná svou schopností 
odolávat vnějším a vnitřním vlivům, 
přizpůsobit se přirozeným pohybům obličeje, 
a odolávat jeho opotřebení.8

TEOSYAL RHA® ŘADA 
JE CÍLENĚ VYTVOŘENA 

K RESPEKTOVÁNÍ 
PŘIROZENÉ MIMIKY 

OBLIČEJE

*Kyselina hyaluronová

8. Study report 1820. TEOSYAL® RHA keeps its mechanical properties on a large range of stress – Rheological properties 
of the RHA dermal fillers range. Data on file. 
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JAKÝ TYP OŠETŘENÍ KYSELINOU HYALURONOVOU
POTŘEBUJE VAŠE PLEŤ?

Cílem Vašeho lékaře je zdůraznit Vaši 
přirozenou krásu a obnovit mladistvý 
vzhled, aniž by se ztratily přirozené projevy 
emocí ve Vaší tváři.

Zákrok obvykle začíná ošetřením hlubších 
struktur obličeje a následně pokračuje 
směrem k vnějším vrstvám pokožky.

       úpravou struktury obličeje
       korekcí vrásek
       zvýšením hydratace a jasu pleti

Některé výplně obsahují anestetikum,  
díky kterému je zákrok příjemnější.

UKAŽTE SVOU 
VNITŘNÍ KRÁSU 

NAVENEK

2

3

1



77

KOREKCE RYSŮ 
OBLIČEJE

STŘEDNÍ AŽ 
VÝRAZNÉ VRÁSKY

Ztráta objemu tváří 
a lícních kostí

Ochablá čelist

Propady na 
spáncích

Ustupující brada

Nasolabiální 
vrásky

Výrazné vrásky 
ve tvářích

Vrásky v oblasti 
čela

ŘEŠENÍ
Použit í  hloubkové subdermální 
výplně, která obsahuje natolik 
si lný a objemový gel,  aby byla 
schopna odolávat nepřetržitému 
tlaku způsobenému pohyby svalů 
a zároveň dodat potřebný objem 
propadlým částem obličeje.

ŘEŠENÍ
Použití pružné a elastické výplně, 
která je natolik přizpůsobivá, aby 
přirozeně vyplňovala a kopírovala 
pohybové části obličeje. 
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Vějířky kolem očí

Vrásky smíchu

Povrchové vrásky

Vrásky na krku

OBLIČEJ 
Dehydrovaná, 
unavená a matná 
pokožka 

DEKOLT 
Vrásčitá, povadlá 
a dehydrovaná 
pokožka

JEMNÉ LINKY 
A VRÁSKY

KVALITA 
PLETI

ŘEŠENÍ
Použití výplně s lehkou konzistencí 
vhodnou pro povrchové vyplnění vrásek 
a vypnutí pokožky. Toto řešení vyhladí 
jemné vrásky, a zároveň omladí strukturu 
pokožky.

ŘEŠENÍ
Použití výplně obsahující antioxi-
danty a bioregenerátory, které 
obnovují a posilují zářivost, kvalitu 
a jas pleti. Toto řešení zároveň revi-
talizuje celkovou strukturu pokožky.
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OBLAST OČÍ A RTŮ 
SPECIFICKÉ POTŘEBY

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY 
NEDOSTATKY VAŠÍ PLETI 

OBLAST OČÍ OBLAST RTŮ

ŘEŠENÍ
Oční okolí je nejkřehčí a nejcitlivější oblast naší tváře. 
Právě v této oblasti se objevují první viditelné známky 
stárnutí. Pro výplň očního okolí je potřeba jemný 
materiál, který vyplní oční propady s velmi přirozeným 
výsledkem.9

ŘEŠENÍ
Rty jsou dominantou obličeje, i proto se klade 
velký důraz na přirozený výsledek aplikace. Pro 
dosažení přirozené změny tvaru, obnovení kontur, 
vyplnění a osvěžení rtů, je potřeba elastická, ale 
odolná dermální výplň.

Vertikální linky 
kolem rtů 

Ústní kontury

Kontura rtů/
Objem rtů

Pod očima / 
Oční propady

9

RHA® 1

ULTRA DEEP

RHA® 2

DEEP LINES REDENSITY® 2 KISS®

RHA® 3 RHA® 4

KISS®

® 4

KOMPLETNÍ PORTFOLIO 
výplňových materiálů 
TEOSYAL®

9. Bass, L. Injectable filler techniques for facial rejuvenation, volumization, and augmentation. Facial Plast Surg Clin N Am. 2015; 23: 479-488.9. Bass, L. Injectable filler techniques for facial rejuvenation, volumization, and augmentation. Facial Plast Surg Clin N Am. 2015; 23: 479-488.

RHA® KISS

REDENSITY® 1
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REDENSITY 1
BEAUTY BOOSTER

Nová metoda ošetření, která spojuje výplňové techniky a mezoterapii.

Light FillingTM je komplex účinných látek, přirozeně vyskytujících se

v pokožce, který pleť hloubkově hydratuje a navrací pokožce

pružnost. Obnovuje její strukturu a schopnost odrážet světlo, čímž

navrací pleti mladistvý vzhled.

Light FillingTM ošetření je vhodné pro oblasti tváře, krku a dekoltu.

Tyto oblasti jsou obzvláště citlivé, jemné a často zanedbávané

při běžných ošetřeních.

OBNOVENÍ 
ZÁŘIVÉ
PLETI
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• Navrací pleti prozáření a jas

• Vyhlazuje vrásky a nerovnosti

• Zlepšuje celkový stav pokožky

• Řeší unavené a pokleslé rysy

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
REDENSITY 1

EXKLUZIVNÍ SLOŽENÍ
LIGHT FILLINGTM

• 15 mg/g kyseliny hyaluronové 
 pro optimální hydrataci

• Komplex účinných látek, které obnovují   
 strukturu pokožky: 8 aminokyselin,
 3 antioxidanty, 2 minerály a 1 vitamin

• Lidokain: anestetický účinek pro vyšší   
 komfort při aplikaci

EXKLUZIVNÍ SLOŽENÍ
ZAJISTÍ PŘIROZENÉ

VÝSLEDKY
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REDENSITY 2

Je injektovatelný gel na bázi kyseliny hyaluronové, speciálně

navržený pro ošetření tmavých kruhů v jemné a citlivé oblasti

kolem očí. Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí těla, kůži

hydratuje a dodává jí pružnost a pevnost. Gel byl vyvinut na základě

zkušeností a odborných poznatků výzkumného a vývojového centra

TEOXANE Laboratories.

BOJOVNÍK
S KRUHY
POD OČIMA
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
REDENSITY 2 

• Zaručuje přirozenou a dlouhotrvající korekci

• Jedinečný komplex obnovující
 strukturu pokožky

• Vhodný pro korekci propadů a drobných
 váčků pod očima

Kyselina hyaluronová

+
Koktejl 14 základních živin
přirozeně se vyskytujících
v kůži*

+
Lidokain

Vyplňuje propady
pod očima

+
Oživuje pokožku

+
Komfort během
ošetření

PATENTOVANÉ SLOŽENÍ 3v1

* 8 aminokyselin (včetně 5 esenciálních), 3 antioxidanty, 2 minerály a vitamin B6. Esenciální aminokyseliny tělo 
nedokáže vytvořit. Na základě toho musí být dodávány v jídle nebo v jiných výživových doplňcích.
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KOSMECEUTIKA TEOXANE 
REVOLUCE V PÉČI O PLEŤ

14

Produktová řada je jedinečná díky stejnému 
obsahu kyseliny hyaluronové, která je použita 
v dermálních výplních.

Kompletní řada TEOXANE anti-aging produktů 
pro specifickou péči o pleť, které Vám 
pomohou potlačit projevy stárnutí.

Kosmeceutické produkty byly vytvořeny pro 
posílení, vyplnění a ochranu pokožky. Současně 
pleti poskytují optimální hydrataci a jas.

ZDŮRAZNĚTE 
SVOU KRÁSU 

S KOSMECEUTICKOU 
ŘADOU TEOXANE

Kosmetická řada TEOXANE jsou kosmetické produkty dle Evropského nařízení 
1223/2009. S výjimkou Radiant Night Peel (lékařský prostředek třídy 1). 
Kosmetické produkty nejsou určeny pro injekční aplikaci.
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The excellence of Swiss science
Společnost TEOXANE Laboratories, která 
byla založena ve švýcarské Ženevě v roce 
2003, působí v 90 zemích světa. Více než 
15 let je naším cílem uspokojovat poptávku 
na náročném a specifickém trhu estetické 
medicíny s vysoce účinnými a inovativními 
produkty, které jsou založeny na vědeckých 
výzkumech. Naši vědeckou odbornost 
uplatňujeme při navrhování a výrobě 
dermálních výplní s kyselinou hyaluronovou 
a produktů péče o pleť.
Důsledným dodržováním vysokých standardů 

kvality společnost TEOXANE v roce 2017 
získala certifikaci FDA od amerického 
Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv pro 
výplňovou řadu RHA®.
TEOXANE je klíčový hráč na poli estetické 
medicíny a péče o pleť. Výplně TEOSYAL 
umožňují lékařům po celém světě 
zdůraznit krásu svých klientů. 

KDO JSME
TEOXANE LABORATORIES, ŽENEVA
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Slovo Paní Valérie Taupin

V dnešní době už není krása pouze otázkou 
věku. Ženy chtějí, aby jejich krása trvala co 
nejdéle a aby byla odrazem jejich osobnosti. 
Jako žena sdílím stejný názor. 
Ve společnosti TEOXANE Laboratories je našim 
neměnným cílem být celosvětovým odborníkem 
ve vývoji kyseliny hyaluronové. Inovace, kvalita 
a bezpečnost našich produktů jsou v srdci 
všeho, co děláme!

Valérie Taupin
CEO & zakladatelka TEOXANE

DISTRIBUTOR: 
LIPOELASTIC a.s.

Radlická 608/2
150 00 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 571 116 301
Fax: +420 571 116 333

E-mail: info@lipoelastic.com
www.facebook.com/lipoelasticcz

www.teosyal.cz
www.lipoelastic.cz

TEOXANE SA
Les Charmillles

Rue de Lyon, 105
CH 1203 Geneva,

Switzerland

www.teoxane.com

*TEOSYAL RHA®, TEOSYAL® PureSense Redensity 1& 2, Ultra Deep and Kiss® jsou obchodní značky společnosti TEOXANE SA. Tyto 
produkty jsou výplně, které obsahují kyselinu hyaluronovou, a 0,3 % hmotnosti lidokainu hydrochloridu (lokální anestetikum 
může vyvolat pozitivní reakci na antidopingové testy). V případě přecitlivělosti na lidokain a/nebo místní amidová anestetika, 
doporučujeme nepoužívat produkty obsahující lidokain, použijte prosím produkty bez lidokainu. Pro více informací se prosím 
obraťte na svého lékaře či lékárníka. Tyto produkty jsou lékařské produkty 3. třídy a jsou regulovanými zdravotnickými produkty 
dle CE (CE0086). Produkty jsou určeny pouze pro použití odborníky. Prosím pročtěte si návod k použití. Dostupnost produktů závisí 
na registraci, prosím kontaktujte místního distributora. Prosím informujte výrobce TEOXANE o jakýchkoliv vedlejších účincích či 
reklamacích co nejrychleji to bude možné na adrese: medical@teoxane.com.

RHA® je obchodní značkou společnosti TEOXANE SA. RHA®2, RHA®3, RHA®4 jsou produkty společnosti TEOXANE SA. Jsou 
zdravotnickými prostředky 3.třídy a obdržely FDA schválení, ale nejsou zatím v USA komercionalizovány. Federální zákon USA 
omezuje prodej těchto produktů pouze na prodej lékaři či licencovanými praktiky. RHA®2, RHA®3, RHA®4 jsou indikovány pro úpravu 
středních až výrazných dynamických obličejových vrásek a záhybů, jako jsou nasolabiální záhyby (NLF), u dospělých od věku 
22 let. RHA®2, RHA®3, RHA®4 jsou sterilní gely s obsahem zesíťované kyseliny hyaluronové ve fyziologickém pufru a 0,3% lidokain 
hydrochloridu k omezení bolesti při vpichu. RHA®2, RHA®3 a RHA®4 jsou kontraindikovány u pacientů s předchozí citlivostí na lokální 
anestetika amidového typu, jako lidokain. 

Prosím přečtěte si návod k použití (http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170002C.pdf). Je plnou odpovědností lékaře 
přečíst tento návod a informovat pacienta o kontraindikacích, varováních, opatřeních, rizicích a výhodách.
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Ne j s e m  p o u z e  CEO 

a  z a k l a d a t e l k a  s p
o l e c n o s t i .

J s e m  t a k e  z e n a !




