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Beautyeurope.eu to firma zajmująca się sprzedażą wyrobów medycznych, dostarczaniem wiedzy w zakresie
medycyny regeneracyjnej i estetycznej, opracowywaniem innowacyjnych produktów oraz rozwojem swoich
klientów w dziedzinach, w których dążymy do perfekcji.
Celem firmy jest dostarczenie na rynek certyfikowanych wyrobów medycznych najwyższej jakości
w najniższych cenach. Ogromne doświadczenie pozwala nam produkować wyroby pod własną marką, jak
i dostarczać produkty najwyższej jakości z różnych stron świata. Specjalnie zaprojektowana platforma
internetowa

www.beautyeurope.eu ma

spełnić

oczekiwania

osób

poszukujących

bezpiecznych

i skutecznych produktów, osób chcących rozwijać swój warsztat i wymieniać się doświadczeniami.
To miejsce, gdzie w przyszłości pacjenci będą mogli znaleźć swoją ulubioną klinikę, nabyć produkty
polecane przez specjalistów oraz zdobyć wiedzę o nowych trendach i możliwościach, jakie daje im
medycyna. Beauyeurope.eu to firma, dla której piękno ma postać wielowymiarową. Nie tylko piękno
zewnętrze, ale przede wszystkim zdrowie i dobre samopoczucie pozwalają czuć się pięknym.

Filip Skrzypiec
CEO I Founder I Owner

DLA KAŻDEGO KTO CENI
NATURALNE PIĘKNO

PLASMA COMPLEX PREMIUM
PEŁNA TERAPIA KOMÓRKOWA
Autologiczny zabieg z krwi własnej pacjenta.
Podczas jednego pobrania krwi do 3 probówek o pojemności
10 ml pozyskujemy od 8 do 12 ml fibryny bogatopłytkowej
SPRF +, IPRF. Probówki zostały specjalnie wyprodukowane
i oznakowane nazwą PLASMA COMPLEX PREMIUM.
Ilość fibryny bogatopłytkowej umożliwia wykonanie jednej
z 3 procedur zabiegowych:
1. MAKSYMALNA REWITALIZACJA TWARZY
2. GŁĘBOKA PRZEBUDOWA
3. MAKSYMALNA REWITALIZACJA SZYI I DEKOLTU

3 x 10 ml probówka pusta do SPRF+/IPRF
2 x SAFETY MEDICAL PACK*

SKIN UP
AUTOLOGICZNY WYPEŁNIACZ
To produkt, dzięki któremu uzyskujemy efekt wypełniania
za pomocą autologicznego – przyjaznego dla organizmu materiału.
Uzyskuje się go poprzez koagulację osocza bogatopłytkowego,
uzyskanego z krwi pacjenta, podczas dobrze znanej procedury
z zabiegów potocznie zwanych wampirzym liftingiem. Pozyskane
osocze jest podgrzewane w specjalnym urządzeniu PLASMA GEL
MAKER – dostępnym osobno. Po uzyskaniu odpowiedniej struktury,
autologiczny wypełniacz podawany jest za pomocą igły lub kaniuli
w wybrane miejsca. Efekt wypełnienia widoczny jest od razu
2 x 10 ml probówka z cytrynianem

i utrzymuje się do 5 -ciu miesięcy.

lub żelem i cytrynianem do wyboru
+ akcesoria SKIN UP

SKIN UP Autologiczny wypełniacz to idealna alternatywa

2 x SAFETY MEDICAL PACK*

dla innych wypełniaczy.

*Jednorazowa staza | Gazik do dezynfekcji | Plaster | Bezpieczna sterylna igła motylkowa z uchwytem | Strzykawka 5 ml BD Luer-lok |
Igła do odciągnięcia osocza bogatopłytkowego | 2 x wklejka dla każdej probówki – do karty pacjenta i dla pacjenta

ZESTAWY I PROBÓWKI DO POZYSKANIA
OSOCZA I FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ

PRP 1
MEZOTERAPIA OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM
Zestaw do pozyskania osocza bogatopłytkowego PRP 1.
Doskonały zestaw wyróżniający się najwyższą jakością
i ilością pozyskanego osocza z krwi własnej pacjenta.
Z jednej probówki pozyskujemy aż 5 ml PRP co wystarczy
na jeden pełny obszar zabiegowy jak twarz, szyja, dekolt
czy dłonie.
2 x 10 ml probówka z żelem separującym i cytrynianem
na dwa niezależne zabiegi
2 x SAFETY MEDICAL PACK*

PRP 2
GŁĘBOKIE INIEKCJE OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM
Nowoczesna metoda pozyskiwania osocza
bogatopłytkowego nowej generacji bez użycia żelu
separującego. Brak bariery w postaci żelu umożliwia
zastosowanie innowacyjnych procedur wirowania,
w wyniku których uzyskujemy osocze bogatopłytkowe
o wielokrotnie wyższym stężeniu płytek krwi,
co zwiększa potencjał regeneracyjny.
2 x 10 ml probówka z cytrynianem na dwa
niezależne zabiegi
2 x SAFETY MEDICAL PACK*

Możliwy jest zakup samych probówek poza zestawami. Wszystkie produkty są certyfikowanymi wyrobami
medycznymi z przeznaczeniem do iniekcji wtórnej. Zostały wyprodukowane pod nadzorem jednostek
notyfikowanych CE 1370 oraz CE 0425 co stanowi gwarancję bezpieczeństwa.

PRF BASIC
„ELIKSIR MŁODOŚCI”
Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji
probówki pozyskujemy od 1,5 do 4 ml fibryny
bogatopłytkowej do iniekcji (IPRF, SPRF), która zachowuje
swoją płynną postać do 40 minut, co umożliwia dokładne
i precyzyjne wykonanie zabiegu przez lekarza. Pozyskujemy
materiał łącznotkankowy w postaci płynnej umożliwiający
iniekcję śródskórną i stworzenie tymczasowego wypełnienia.
6 x 10 ml probówka pusta do iniekcyjnej fibryny
bogatopłytkowej IPRF/SPRF
3 x SAFETY MEDICAL PACK*

PRF ADVANCED
AUTOLOGICZNE OPATRUNKI
Jedyny certyfikowany zestaw w Europie stworzony z myślą
o pozyskiwaniu autologicznych opatrunków z fibryny
bogatopłytkowej APRF. Dzięki unikalnej produkcji probówki
z zestawu pozyskujemy skrzep fibrynowy od razu
po zakończonej procedurze wirowania. Materiał
łącznotkankowy w postaci stałej umożliwia tworzenie
autologicznych opatrunków w postaci membran, korków
czy lepkiej kości „sticky bone”.
6 x 10 ml probówka pusta do zaawansowanej fibryny
bogatopłytkowej APRF
3 x SAFETY MEDICAL PACK*

PRP + PRF
DWIE TECHNOLOGIE W JEDNYM ZABIEGU
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego nowej
generacji i fibryny bogatopłytkowej do iniekcji IPRF/SPRF.
W jednym zabiegu łączą się dwie technologie: fibryna
bogatopłytkowa i osocze nowej generacji. Brak bariery
w postaci żelu umożliwia pozyskanie osocza
bogatopłytkowego o wyższym stężeniu płytek krwi.
W połączeniu z fibryną bogatopłytkową stanowią zabieg
o niezwykłym potencjale regeneracyjnym.
2 x 10 ml probówka z cytrynianem na dwa niezależne zabiegi
4 x 10 ml probówka pusta do iniekcyjnej fibryny
bogatopłytkowej IPRF/SPRF
4 x SAFETY MEDICAL PACK*

KREMY PRZEDZABIEGOWE
LIDO-CARE CREAM
PHARMACEUTICAL STANDARDS, 10,56% LIDOCAINE
Prace nad tym preparatem trwały ponad 3 lata. Ich zwieńczeniem jest
nowa unikatowa formuła, która zapewnia maksymalne działanie
preparatu oraz komfortu pacjentowi jak i osobie, która wykonuje
zabieg. Prace nad formulacją odbywały się w konsultacji z największymi
autorytetami w dziedzinie farmacji stosowanej.
Zalety produktu:
• SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA u pacjenta - już po 4-5 min. preparat zaczyna działać dzięki
substancji czynnej którą jest LIDOCAINA w KRYSZTAŁACH zawieszona w BAZIE OLEJOWEJ
w przeciwieństwie do obecnych dostępnych produktów w kategorii znieczulenia, gdzie
do wytworzenia wykorzystywany jest CHLOROWODOREK LIDOCAINY w roztworze wodnym.
• PRECYZJA ZNIECZULENIA - konsystencja, która jest stabilna zarówno pod okluzją jak i bez
• NIE PŁYNIE – produkt nie jest wrażliwy na temperaturę ciała
• wytwarzany przy rygorze najwyższych standardów farmaceutycznych i tylko z surowców
z certyfikatem API za zgodnością European Pharmacopoeia, co czyni go preparatem
bezpiecznym w użyciu
• preparat z wieloma testami (badania stabilności, badania biologiczne, testy PH,
test płatkowy)
• każde opakowanie posiada atest Narodowego Instytutu Leków: BRC, ISO 14001:2015,
ISO 15378:2017, ISO 9001:2015
Pojemność: 30 ml, 500 ml

NOWOŚĆ JUŻ WKRÓTCE: LIDO-CARE W AEROZOLU - TRYCHOLOGIA

KREMY POZABIEGOWE
Dr. REGEN
KREM REGENERACYJNY DO ODBUDOWY SKÓRY
Sprawdzone składniki polepszają stan skóry
i ją uzdrawiają poprzez szybką regenerację tkanki.
• szybko regeneruje skórę po zabiegu
• zmniejsza uszkodzenia skórne
• działa przeciwzapalnie
• zapobiega utracie nawilżenia
• przyspiesza gojenie się ran
• wzmacnia barierę skórną
• zapobiega podrażnieniom
Główne składniki:
Derma Clera (Cynanchum Atratum) | Super Centella (Centella Asiatica – wąkrota azjatycka) | Ektoina
Miejsce zastosowania: Po oczyszczeniu skóry, nałożyć odpowiednią ilość produktu na miejsce wymagające regeneracji.
Forma: Biały krem | Pojemność: 30 g

URZĄDZENIA
MEDYCZNE

PLASMA GEL MAKER
Urządzenie do przygotowywania autologicznego wypełniacza
wg procedury zawartej w zestawie SKIN UP.
DANE TECHNICZNE:
DWIE niezależne, odseparowane komory grzania i chłodzenia | WYJĄTKOWO prosta
obsługa | CZYTELNY wyświetlacz LED | Możliwość programowania | Przyciski typu
SOFT CLICK | POLSKI, AUTORYZOWANY SERWIS GWARANCYJNY | ESTETYCZNA,
GŁADKA I LEKKA | KONSTRUKCJA ułatwia czyszczenie oraz przenoszenie między
gabinetami

NEUATION IFUGE D06
Premium Edition – to specjalna wersja, zoptymalizowana pod kątem
pozyskiwania osocza oraz fibryn bogatopłytkowych. W odróżnieniu
od wersji standardowej posiada regulację prędkości co 10 obrotów
na minutę, co pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie istniejących
procedur wirowania. Funkcja łagodnego hamowania w ostatniej fazie
wirowania, co jest szczególnie ważne w procesie pozyskiwania
iniekcyjnej fibryny bogatopłytkowej.
DANE TECHNICZNE
rotor stałokątowy o pojemności 6 x 15 ml | silnik indukcyjny (bezszczotkowy) | maksymalna
prędkość wirowania 6500 obrotów na minutę | maksymalny RCF 3684 g | płynne ustawienie
500 do 6500 obrotów na minutę z regulacją co 10 | ustawienie czasu od 1 do 30 minut oraz
tryb pracy ciągłej | poziom głośności < 60 dB | wbudowana detekcja prawidłowego wyważenia

ZENITHLAB 80-2C
Wirówka z silnikiem indukcyjnym, przeznaczona do pozyskiwania
osocza oraz fibryn bogatopłytkowych, jak również badań
klinicznych oraz laboratoryjnych. Wyjątkowo prosta w obsłudze.
Urządzenie posiada płynną regulację predkości co 10 obrotów
na minutę oraz cyfrowy timer, pozwalający na ustawienie czasu
w zakresie od 1 do 99 minut. Pozwala na wirowanie probówek
o długości 130 mm.
DANE TECHNICZNE:
rotor na standardowe probówki o maksymalnej długości 130 mm | silnik indukcyjny
(bezszczotkowy) | maksymalna prędkość wirowania 4000 obrotów na minutę |
maksymalny RCF 2325 g | płynne ustawienie prędkości od 100 do 4000 obrotów
na minutę | ustawienie czasu od 1 do 99 minut | mechaniczna blokada pokrywy |
stycznik bezpieczeństwa | dwa cyfrowe wyświetlacze

FILLUS
KWAS HIALURONOWY
Linia produktów FILLUS jest nową generacją kwasów HA,
specjalnie zaprojektowanych dla profesjonalistów zapewniających
kompleksowe rozwiązania w terapii przeciwstarzeniowej skóry.
Głównym ich przeznaczeniem jest poprawa nawilżenia,
elastyczności oraz napięcia skóry. Preparaty Fillus charakteryzują
się najwyższym stopniem oczyszczenia i biokompatybilnością.
Dzięki zastosowaniu w produkcji metody Multi Group Chain MGC
(wielogrupowe sieciowanie) cząsteczki kwasu Fillus osiągają
optymalną lepkość pozwalającą na łatwe modelowanie kształtów.
Certyfikat medyczny CE 2195 | Endotoksyny poniżej 0,08 EU/g | Specjalny proces produkcji –
wysoka lepkość dzięki metodzie Multi Group Chain (MGC) | Wysoka wytrzymałość – doskonała
spójność i zdolność do formowania (Easy Molding) | Wysoki współczynnik sieciowania – precyzyjne
łączenia cząsteczek dzieki zastosowaniu DVS, zwiększona trwałość i skuteczność | Resztkowa obecność
czynnika sieciującego DVS – niewykrywalna | Doskonały efekt – połączone zalety lepkości monofazowej
i elastyczności dwufazowej

FILLUS FINE

FILLUS DEEP

FILLUS SUB-Q
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1 ml, HA20 mg/l, 2×30 g
powierzchowne zmarszczki
okolice oczu
płatki uszu
zmarszczki mimiczne
okolice ust
grzbiet nosa

PRF BOX
Niezbędne narzędzie chirurgiczne wykonane
ze stali nierdzewnej do obróbki fibryny
bogatopłytkowej APRF.
Umożliwia formowanie:
• korków
• membran
• sticky bone – lepka kość

1 ml, HA20 mg/l, 2×27 g
średnie zmarszczki
bruzdy nosowo-wargowe
okolice ust
policzki
wypełnianie ust

1 ml, HA20 mg/l, 2×27 g
głębokie zmarszczki
bruzdy nosowo-wargowe
wypełnianie ust
policzki
grzbiet nosa

SZKOLENIA
Wiedza wynikająca z doświadczenia naszych ekspertów pozwoliła na stworzenie wyjątkowego programu
szkoleniowego. Jesteśmy firmą, która jako jedyna w swojej ofercie posiada wszystkie certyfikowane produkty
do zabiegów autologicznych z krwi własnej pacjenta. Nasze produkty mają zastosowanie w medycynie estetycznej,
regeneracyjnej, ortopedii, ginekologii, trychologii, stomatologii. Daje nam to możliwość rozszerzania oferty szkoleń
w przyszłości.

OBECNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIA Z ZAKRESU:
• Plasma Complex Premium – pełna terapia komórkowa
• SKIN UP – autologiczny wypełniacz kurs podstawowy i zaawansowany
• osocze i fibryna bogatopłytkowa w medycynie estetycznej
• osocze i fibryna bogatopłytkowa w ortopedii
• osocze i fibryna bogatopłytkowa w ginekologii estetycznej
• fibryna bogatopłytkowa APRF/ IPRF/ SPRF w stomatologii oraz implantologii

WSPIERAJĄ NAS EKSPERCI

dr n. med. Lena Nowak Łoś
Lekarz medycyny estetycznej,
specjalista medycyny rodzinnej,
diagnosta laboratoryjny.

dr n. med. Paweł
Sokołowicz

Lekarz specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu ruchu.

lek. med. Anna Szymaniak
Osipowicz
Lekarz specjalista chirurgii
urazowo- ortopedycznej.
Lekarz medycyny estetycznej.

dr n. med. Piotr Kolczewski
Lekarz specjalista ginekologii
i położnictwa.

lek. Bartłomiej Sobolewski
Lekarz medycyny estetycznej,
specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii.

dr Krzysztof Gemza

Lekarz medycyny estetycznej,
pediatra.

lek. Magdalena Kędzia
Lekarz anestezjolog, lekarz
medycyny estetycznej.

dr n. med. Piotr Kłos

Ekspert i szkoleniowiec medyczny
laserów wysokoenergetycznych
i czynników autologicznych.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Hanna Łotarewicz

Włodzimierz Lewitin

Damian Kostelecki

SPECJALISTA

SPECJALISTA

INTERNATIONAL SALES

DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

MANAGER

woj. lubuskie, zachodniopomorskie,
wielkopolskie

woj mazowieckie, łódzkie,
kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie,
warmińsko – mazurskie

+48 502 775 880

+48 798 805 724
h.lotarewicz@beautyeurope.eu

+48 518 225 625
w.lewitin@beautyeurope.eu

d.kostelecki@beautyeurope.eu

Beautyeurope.eu Sp. z o.o. Sp.k
ul. Skowronków 10 | 58-500 Jelenia Góra
+48 573 006 303 | biuro@beautyeurope.eu
NIP: PL6112804089 | KRS: 0000811723 | REGON: 38478397

