
VÝRAZY 
VAŠEJ TVÁRE 
SÚ JEDINEČNÉ, 
TAK PREČO
ICH NEPONECHAŤ
PRIRODZENÉ? 
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Nechajte krásu 
vašej pleti
odzrkadlit vašu 
vnútornú mladost.

Okrem jedinečných čŕt vašej tváre prispievajú 
k vašej atraktivite aj vaše výrazy a mimika. 

Každý deň prejavujete svoje emócie rôznymi 
výrazmi a pohybmi tváre, ktoré odzrkadľujú vašu 
osobnosť,1,2 tvoria váš osobitý šarm a robia vás 
jedinečnými.

Spoločnosť TEOXANE Laboratories preto začala 
uvažovať nad krásou v jej dynamických rozmeroch 
a snažila sa zachovať to, čo vás robí originálnymi. 
Sú to najmä vaše výrazy a mimika.



VÝRAZY VAŠEJ TVÁRE VÁS 
ROBIA KRÁSNOU...
Vďaka vzácnej vlastnosti kože – elasticite, môže byť 

2,3

• Smiech

• Hnev

• Mimika

• Mračenie čela, zdvíhanie obočia... 

Všetky tieto prirodzené výrazy tváre vás robia krás-
nymi. Vďaka nim vyjadrujete okoliu vašu náladu a 
emócie.4

Hlavnú úlohu pri tom zohráva vaša koža. Tá sa vždy 
dokonale prispôsobí každému, aj najmenšiemu po-

5,6

…ALE VEKOM SA VAŠE ČRTY 
MENIA.
S pribúdajúcim vekom je vaša koža suchšia, tenšia 

3,7 Pri každom pohybe svalov na tvári 
sa koža natiahne, ale už sa nevráti úplne späť do 

3

Prvé známky starnutia sa objavia najskôr v oblastiach 
s najvýraznejšou mimikou. Postupom času koža po-
klesne, vrásky sa zvýraznia a je oveľa náročnejšie ich 
vyhladiť. Z tváre sa vytráca jas, vaše črty pôsobia 
prísnejšie,8 koža stráca pružnosť, a preto pôsobíte 
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PRVÁ KYSELINA HYALURÓNOVÁ,  
KTORÁ ZACHOVÁ VÝRAZY 
VAŠEJ TVÁRE…
Spoločnosť TEOXANE Laboratories vyvinula radu 
výplňových materiálov TEOSYAL® RHA na báze ky-
seliny hyalurónovej, ktorá sa prispôsobuje každému 
pohybu kože a pomáha zachovať vitalitu a jemné 
črty vašej tváre.

Produkty rady TEOSYAL® RHA sú vhodné pre všet- 
ky oblasti tváre, ktoré sú častejšie v pohybe: pery 
a okolie úst, líca, nosovo-ústne vrásky, čelo, jemné 
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TEOSYAL® RHA: 
Odoláva tlaku,15

napr. v lícach.

Tento zdravotnícky materiál triedy III je regulovaný zdravotnícky produkt 
s označením CE (CE 0086).

Čo je kyselina hyalurónová ?

Kyselina hyalurónová je pri-
rodzená súčasť kože. Dokáže 
absorbovať a zadržať vodu 
ako špongia a tým udržiava 
pokožku jemnú a pevnú.13,14 
V estetickej medicíne sa po-
užíva vo forme gélu.14

…A VÁŠ PRIRODZENÝ VZHĽAD. 
Aplikácia produktov rady TEOSYAL® RHA vyhladí 
vrásky, zabezpečí optimálnu hydratáciu kože a 
dlhodobo zlepší jej elasticitu.9 Črty vašej tváre sa 
obnovia a tvár opäť získa svoju sviežosť.

INOVATÍVNA, PATENTOVANÁ 
TECHNOLÓGIA
Produkty TEOSYAL® RHA boli vyvinuté spo-
ločnosťou TEOXANE Laboratories na základe 
patentovaného procesu výroby. Ten ako prvý na trhu 
zohľadňuje špecifi cké charakteristiky pohyblivých 
oblastí tváre. Technológia výroby týchto vysoko 
čistých gélov zachováva prirodzené väzby molekúl 
kyseliny hyalurónovej. Preto sú jej vlastnosti veľmi 
podobné tej, ktorá sa prirodzene nachádza v koži.16

TEOSYAL® RHA: 
15

napr. v oblasti okolia úst.

RESILIENT BEAUTY
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Ošetrenie: jemné a prirodzené zväčšenie pier 

Ošetrenie: obnova objemu v oblasti líc
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Ošetrenie: vyhladenie vrások na krku

Ošetrenie: vyhladenie nosovoústnych vrások

... PRE DYNAMICKÉ OBLASTI.PRVÁ KYSELINA HYALURÓNOVÁ,  
KTORÁ ZACHOVÁ VÝRAZY 
VAŠEJ TVÁRE…
Spoločnosť TEOXANE Laboratories vyvinula radu 
výplňových materiálov TEOSYAL® RHA na báze ky-
seliny hyalurónovej, ktorá sa prispôsobuje každému 
pohybu kože a pomáha zachovať vitalitu a jemné 
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Produkty rady TEOSYAL® RHA sú vhodné pre všet- 
ky oblasti tváre, ktoré sú častejšie v pohybe: pery 
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TEOSYAL® RHA: 
Odoláva tlaku,15

napr. v lícach.

Tento zdravotnícky materiál triedy III je regulovaný zdravotnícky produkt 
s označením CE (CE 0086).

Čo je kyselina hyalurónová ?

Kyselina hyalurónová je pri-
rodzená súčasť kože. Dokáže 
absorbovať a zadržať vodu 
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PRIRODZENÉ VÝSLEDKY...



NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 
O INJEKTOVANÍ KYSELINY 
HYALURÓNOVEJ

Je ošetrenie bolestivé?
Pre vyšší komfort počas injektovania obsahuje 
rada výplňových materiálov TEOSYAL® RHA 
lokálne anestetikum – lidokaín, vďaka ktorému je 
zabezpečená minimálna bolestivosť. Počas aplikácie 
môžete pociťovať jemný tlak a mierne štípanie 
v mieste ošetrenia.

Ako dlho pretrváva účinok ošetrenia?
Dĺžka trvania účinku závisí v prvom rade od 
použitého materiálu a ošetrovanej oblasti. 
Odhadovaná dĺžka účinku výplňovej rady TEOSYAL® 
RHA je 9 – 22 mesiacov, závisí však od viacerých 
faktorov, ako napr. typ pleti, hĺbka vrások, spôsob 
injektovania alebo injektované množstvo.

Aké sú najčastejšie nežiaduce účinky?
V ošetrenej oblasti sa môžu vyskytnúť menšie 
modriny a/alebo opuch. Tieto reakcie však nebývajú 
pravidlom a pokiaľ sa predsa len vyskytnú, sú iba 
mierne a krátkodobé. Neváhajte požiadať vášho 
lekára o radu a informácie týkajúce sa možných 
vedľajších účinkov.*

ODPORÚČANIA 
PRED A PO APLIKÁCII

– týždeň pred aplikáciou sa vyhnite užívaniu 
prípravkov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, 
liekom proti horúčke a zrážaniu krvi, vitamínov 
C a E, ak užívate tento typ liekov, poraďte sa 
o ich vysadení s lekárom,

– 15 dní pred a ani po aplikácii sa neodporúčajú 
absolvovať zubné ošetrenia,

– 24 – 72 hodín pred a ani po aplikácii nepite 
alkohol a intenzívne nešportujte,

– 12 hodín po aplikácii sa neodporúča používať 
bežný make-up, 

– počas 15 dní po aplikácii sa vyhýbajte nad-
mernému vystavovaniu sa slnku a teplotám 
nižším ako 0˚C, taktiež nenavštevujte saunu 
alebo turecké kúpele,

– akékoľvek nejasnosti neváhajte konzultovať 
s vaším ošetrujúcim lekárom.

Podporte výsledky ošetrenia 
s TEOXANE COSMECEUTICALS

RE[COVER] COMPLEXION SPF 50
Vysoko krycí korekčný make-up

DEEP REPAIR BALM
Balzam na upokojenie pokožky 

ADVANCED PERFECTING SHIELD
SPF 30
Denný ochranný krém 
pre zdokonalenie pleti 

Vzhľadom na komfort klienta počas injektovania 
kyseliny hyalurónovej, ponúkajú TEOXANE 
Laboratories lekárom injekčný systém novej 
generácie: TEOSYAL®Pen.

„Injekčné pero“ je navrhnuté na:
• zníženie bolesti počas ošetrenia
•  zníženie intenzity nežiaducich reakcií v mieste 

ošetrenia (modrín, krvácania a opuchov)

generácie: TEOSYAL®Pen.

„Injekčné pero“ je navrhnuté na:
• zníženie bolesti počas ošetrenia
•  zníženie intenzity nežiaducich reakcií v mieste 

INOVÁCIA V OŠETRENÍINOVÁCIA V OŠETRENÍ

*Ihneď po injektovaní alebo s oneskorením sa pri tomto produkte môžu vyskytnúť bežné vedľajšie 
účinky. Patria medzi nich okrem iného: začervenanie, edém, nerovnosti. O akýchkoľvek iných 
vedľajších účinkoch ako sú spomínané vyššie v texte alebo iných, ktoré pretrvávajú dlhšie ako 
týždeň, by ste sa mali informovať u svojho lekára.



     

Švajčiarska spoločnosť TEOXANE Laboratories, 

so sídlom v Ženeve, sa špecializuje na vývoj 

a výrobu produktov na báze kyseliny hyalurónovej, 

používaných v estetickej medicíne.
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Pre viac informácií kontaktujte prosím vášho lekára
alebo navštívte našu webstránku www.teosyal.sk. 
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