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PRODUKTY SZKOLENIA

Beautyeurope.eu to  rma zajmuj!ca si" sprzeda#! wyrobówmedycznych, dostarczaniem wiedzyw zakresie

medycyny regeneracyjnej i estetycznej, opracowywaniem innowacyjnych produktów oraz rozwojem swoich

klientów w dziedzinach, w których d!#ymy do perfekcji.

Celem  rmy jest dostarczenie na rynek certy kowanych wyrobów medycznych najwy#szej jako$ci

w najni#szych cenach. Ogromne do$wiadczenie pozwala nam produkowa% wyroby pod w&asn! mark!, jak

i dostarcza% produkty najwy#szej jako$ci z ró#nych stron $wiata. Specjalnie zaprojektowana platforma

internetowa www.beautyeurope.eu ma spe&ni% oczekiwania osób poszukuj!cych bezpiecznych

i skutecznych produktów, osób chc!cych rozwija% swój warsztat i wymienia% si" do$wiadczeniami.

To miejsce, gdzie w przysz&o$ci pacjenci b"d! mogli znale'% swoj! ulubion! klinik", naby% produkty

polecane przez specjalistów oraz zdoby% wiedz" o nowych trendach i mo#liwo$ciach, jakie daje im

medycyna. Beauyeurope.eu to  rma, dla której pi"kno ma posta% wielowymiarow!. Nie tylko pi"kno

zewn"trze, ale przede wszystkim zdrowie i dobre samopoczucie pozwalaj! czu% si" pi"knym.
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Najskuteczniejszy stymulator
tkankowy wmedycynie estetycznej

przed 6 tygodni po

przed 12 tygodni po

Lenisna

przewaga dzi ki technologii

budowa cz steczki

Produkt Lenisna zosta! zaprojektowany jako
wype!niacz dzia!aj"cy w czasie o st #eniu
170 mg kwasu polimlekowego PDLLA oraz
30 mg nieusieciowanego kwasu
hialuronowego. Poprzez dostosowanie ilo$ci
roztworu, oraz wielko$ci cz"steczek od 50 do
60 mikromerów i po!"czeniu ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym
otrzymano hybryd dostosowan" do
aplikacji w tkank podskórn" lub okostnowo.
Przeznaczony jest do leczenia zmarszczek
g! bokich, wiotko$ci, znacz"cych ubytków
tkankowych.

Podaje si go g!ównie za pomoc" kaniuli od
22 do 25 G oraz ig!ami 25-26 g.

Bez grudek i masowania

Dzi ki opatentowanej technologii
wytwarzania wyeliminowano ryzyko
powstawania grudek podskórnych
tworz"cych si przy zastosowaniu
tradycyjnego PLLA. Patent : No. 10-1481441 -
metoda wytwarzania mikrocz"stek
polimerowych o strukturze sieciowej Patent :
No. 10-1725279 - proces otrzymywania
mikrocz"stek kwasu polimlekowego metod"
natryskow" � kszta!t kulisty, porowaty.

Efekty terapii unikalnej hybrydy

KWASU POLIMLEKOWEGO(PDLLA) i kwasu
hialuronowego(HA)

Lenisna to najbardziej efektywny ze znanych
w medycynie estetycznej stymulatorów
produkcji kolagenu � bia!ka
odpowiadaj"cego za nawil#enie, j drno$%

i elastyczno$% naszej skóry, mówi"c wprost
za jej m!odzie&czy wygl"d.

EFEKTWOW! Dzi ki po!"czeniu kwasu
polimlekowego PDLLA z kwasem
hialuronowym HA otrzymujemy efekt, który
widoczny jest od razu po zabiegu.
Wype!nienie utrzymuje si do momentu,
gdy dominowa% zaczyna proces produkcji
nowego kolagenu, elastyny przez kwas
polimlekowy.

Co czyni preparat Lenisna wyj tkowym?

� jego zdolno$% do najsilniejszej stymulacji
produkcji kolagenu oraz przywracania
m!odzie&czego wygl"du w sposób
stopniowy i naturalny

� brak konieczno$ci masowania miejsc
pozabiegowych z uwagi na okr"g!y kszta!t
cz"steczek kwasu PDLLA i po!"czenie ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym

� trwa!o$% zabiegu utrzymuje si ponad 24
miesi"ce. Efekt mo#na podtrzyma%
wykonuj"c 1 zabieg przypominaj"cy po 24
miesi"cach

Zastosowanie

Produkt Lenisna stosuje si w celu
zwi kszania obj to$ci zapadni tych
obszarów twarzy, szczególnie do korekcji
wg! bie& skóry takich jak: za!amania
w skórze, zmarszczki, bruzdy a tak#e w
przypadku widocznych oznak starzenia si 
skóry, opadania twarzy i wiotko$ci.
Z powodzeniem mo#emy stosowa% go na
wewn trzn" stron ud, brzuch i obwis!e
ramiona.

Pozytywne efekty wida% przez co najmniej
24 miesi ce po dwóch/trzech zabiegach
wykonanych w odst pie 6-8 tygodni. Zabieg

nadaje si szczególnie dla skór wiotkich,
atro'cznych, z du#" ilo$ci" drobnych
zmarszczek, o ma!ej obj to$ci lub du#ymi
ubytkami obj to$ciowymi. Kwas
polimlekowy powoli, ale systematycznie
odm!adza skór , zag szczaj"c j" i czyni"c j"
bardziej atrakcyjn", pe!n" blasku. Efekt jest
przy tym w pe!ni naturalny* 1

Uwaga! Do zabiegów na okolic oka oraz
specjalistyczn" mezoterapi twarzy, szyi,
dekoltu, d#oni zastosuj preparat Juvelook �
hybryda kwasu polimlekowego PDLLA +HA
o rozmiarze cz"steczki od 10 do 40
mikrometrów i obj to$ci 50 mg.

¹ https://zdrowie.wprost.pl/uroda

Zabieg wykona# Dr Bart#omiej Sobolewski
z kliniki Laboratorium Pi kna w G#ogowie.



Jedyny na  wiecie kwas poli D,L mlekowy do zastosowania
w okolicy oka, mezoterapii twarzy, szyi i dekoltu.

Juvelook

przewaga dzi ki technologii

budowa cz!steczki

Produkt zosta! zaprojektowany jako
wype!niacz dzia!aj"cy w czasie o st #eniu
42,5 mg kwasu PDLLA oraz 7,5 mg
nieusieciowanego kwasu hialuronowego.
Poprzez dostosowanie ilo$ci roztworu, oraz
wielko$ci cz"steczek od 10 do 40
mikromerów i po!"czeniu ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym
otrzymano hybryd dostosowan" do
aplikacji metod" mezoterapii na twarz, szyj ,
dekolt oraz okolic oka.

Pozytywne efekty wida% przez co najmniej
24 miesi ce po dwóch/trzech zabiegach
wykonanych w odst pie 6-8 tygodni. Zabieg
nadaje si szczególnie dla osób z du#"
ilo$ci" drobnych zmarszczek, dla skóry która
utraci!a blask, s!abo napi tej
z pocz"tkowymi oznakami starzenia si .

Podaje si go cienk" kaniul" 27 g w okolice
dolnej powieki, doliny !ez lub te# cienkimi
ig!ami np. 31 G wykonuj"c mezoterapi 
w doln" cz $% skóry w!a$ciwej na g! boko$%
ok 1,7 mm.

Bez grudek i masowania

Dzi ki opatentowanej technologii
wytwarzania wyeliminowano ryzyko
powstawania grudek podskórnych
tworz"cych si przy zastosowaniu
tradycyjnego PLLA. Patent : No. 10-1481441 -
metoda wytwarzania mikrocz"stek
polimerowych o strukturze sieciowej Patent :
No. 10-1725279 - proces otrzymywania
mikrocz"stek kwasu polimlekowego metod"
natryskow" � kszta!t kulisty , porowaty.

Efekty terapii unikalnej hybrydy

KWASU POLIMLEKOWEGO(PDLLA) i kwasu
hialuronowego(HA)

Juvelook to najbardziej efektywny ze
znanych w medycynie estetycznej
stymulatorów produkcji kolagenu � bia!ka
odpowiadaj"cego za nawil#enie, j drno$%
i elastyczno$% naszej skóry, mówi"c wprost
za jej m!odzie&czy wygl"d.

EFEKT WOW" Dzi ki po!"czeniu kwasu
polimlekowego PDLLA z kwasem
hialuronowym HA otrzymujemy efekt, który
widoczny jest od razu po zabiegu.
Wype!nienie utrzymuje si do momentu,
gdy dominowa% zaczyna proces produkcji
nowego kolagenu przez kwas polimlekowy.

Co czyni preparat Juvelook wyj!tkowym?

� jedyny na $wiecie kwas polimlekowy do
zastosowania w okolicy oka, mezoterapii
twarzy, szyi i dekoltu

� jego zdolno$% do najsilniejszej stymulacji
produkcji kolagenu oraz przywracania
m!odzie&czego wygl"du w sposób
stopniowy i naturalny

� brak konieczno$ci masowania miejsc
pozabiegowych z uwagi na okr"g!y kszta!t
cz"steczek kwasu PDLLA i po!"czenie ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym

� trwa!o$% zabiegu utrzymuje si ponad 24
miesi"ce od ostatniego zabiegu. Efekt
mo#na podtrzyma% wykonuj"c 1 zabieg
przypominaj"cy po 24 miesi"cach

Zastosowanie

Produkt Juvelook z uwagi na umiarkowane
st #enie kwasu polimlekowego 42,5mg oraz

kwasu hialuronowego 7,5mg przeznaczony
jest do rewitalizacji du#ych powierzchni skóry.

Najcz# ciej proponowany jest osobom:

� chc"cym d!ugotrwale roz$wietli% i uj drni%
swoj" skór 

� zregenerowa% okolic oka

� pozby% si siateczkowych zmarszczek

� trwale napi"% i od#ywi% skór 

Uwaga! Do zabiegów z wyra nymi oznakami

starzenia si" , 40 + zwi"kszania obj"to#ci

zapadni"tych obszarów twarzy, szczególnie

do korekcji wg$"bie% skóry takich jak:

za$amania w skórze, zmarszczki, bruzdy

a tak&e w przypadku opadania twarzy i

wiotko#ci skóry zastosuj preparat Lenisna �

hybryda kwasu polimlekowego PDLLA +HA

o rozmiarze cz'steczki od 50 do 60

mikrometrów i obj"to#ci 200 mg.

6 tygodni poprzed

Zabieg wykona$ Dr Bart$omiej Sobolewski

z kliniki Laboratorium Pi"kna w G$ogowie.
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DLA KA DEGO KTO CENI
NATURALNEPI KNO

Podczas jednego pobrania krwi do 3probówek o pojemno!ci

10ml pozyskujemy od 8 do 12 ml "bryny bogatop#ytkowej

SPRF +, IPRF. Probówki zosta#y specjalnie wyprodukowane

i oznakowane nazw$ PLASMA COMPLEX PREMIUM.

Ilo!% "bryny bogatop#ytkowej umo&liwia wykonanie jednej

z 3procedur zabiegowych:

1. MAKSYMALNA REWITALIZACJA TWARZY

2. G'(BOKA PRZEBUDOWA

3. MAKSYMALNA REWITALIZACJA SZYI I DEKOLTU

2 x 10ml probówka z cytrynianem

lub !elem i cytrynianem dowyboru

+ akcesoria SKIN UP

2 x SAFETYMEDICAL PACK*

*Jednorazowa staza | Gazik do dezynfekcji | Plaster | Bezpieczna sterylna ig a motylkowa z uchwytem | Strzykawka 5ml BD Luer-lok |

Ig a do odci!gni"cia osocza bogatop ytkowego | 2 x wklejka dla ka#dej probówki � do karty pacjenta i dla pacjenta

PLASMA COMPLEX PREMIUM
PE'NA TERAPIA KOMÓRKOWA

Autologiczny zabieg z krwi w#asnej pacjenta.

To produkt, dzi)ki któremu uzyskujemy efekt wype#niania

za pomoc$ autologicznego � przyjaznego dla organizmu materia#u.

Uzyskuje si) go poprzez koagulacj) osocza bogatop#ytkowego,

uzyskanego z krwi pacjenta, podczas dobrze znanej procedury

z zabiegów potocznie zwanych wampirzym liftingiem. Pozyskane

osocze jest podgrzewane w specjalnym urz$dzeniu PLASMA GEL

MAKER � dost)pnym osobno. Po uzyskaniu odpowiedniej struktury,

autologiczny wype#niacz podawany jest za pomoc$ ig#y lub kaniuli

w wybrane miejsca. Efekt wype#nienia widoczny jest od razu

i utrzymuje si) do 5 -ciu miesi)cy.

SKIN UP Autologicznywype"niacz to idealna alternatywa

dla innychwype"niaczy.

SKIN UP
AUTOLOGICZNY WYPE'NIACZ

3x 10 ml probówka pusta do SPRF+/IPRF

2 x SAFETYMEDICAL PACK*

2 x 10ml probówka z cytrynia

b !elem i cytrynianem dowy

kcesoria SKIN UP



PRP 1
MEZOTERAPIA OSOCZEM BOGATOP YTKOWYM

Zestaw do pozyskania osocza bogatop!ytkowego PRP 1.

Doskona!y zestaw wyró"niaj#cy si$ najwy"sz# jako%ci#

i ilo%ci# pozyskanego osocza z krwi w!asnej pacjenta.

Z jednej probówki pozyskujemy a" 5ml PRP co wystarczy

na jeden pe!ny obszar zabiegowy jak twarz, szyja, dekolt

czy d!onie.

2 x 10ml probówka z  elem separuj!cym i cytrynianem

na dwa niezale ne zabiegi

2 x SAFETYMEDICAL PACK*

Mo liwy jest zakup samych probówek poza zestawami. Wszystkie produkty s! certy"kowanymiwyrobami
medycznymi z przeznaczeniem do iniekcji wtórnej. Zosta#y wyprodukowane przez w#osk! fabryk$ Xenoderm
pod nadzorem jednostek noty"kowanych CE 1370 oraz CE 0425co stanowi gwarancj$ bezpiecze%stwa.

PRP 2
G &BOKIE INIEKCJE OSOCZEM BOGATOP YTKOWYM

Nowoczesna metoda pozyskiwania osocza

bogatop!ytkowego nowej generacji bez u"ycia "elu

separuj#cego. Brak bariery w postaci "elu umo"liwia

zastosowanie innowacyjnych procedur wirowania,

w wyniku których uzyskujemy osocze bogatop!ytkowe

o wielokrotnie wy"szym st$"eniu p!ytek krwi,

co zwi$ksza potencja! regeneracyjny.

2 x 10ml probówka z cytrynianem na dwa

niezale ne zabiegi

2 x SAFETYMEDICAL PACK*

ZESTAWY IPROBÓWKIDO POZYSKANIA
OSOCZA I FIBRYNY BOGATOP YTKOWEJ



PRF ADVANCED
AUTOLOGICZNE OPATRUNKI

Jedyny certy kowany zestaw w Europie stworzony zmy!l"

o pozyskiwaniu autologicznych opatrunków z  bryny

bogatop#ytkowej APRF. Dzi$ki unikalnej produkcji probówki

z zestawu pozyskujemy skrzep  brynowy od razu

po zako%czonej procedurze wirowania. Materia#

#"cznotkankowy w postaci sta#ej umo&liwia tworzenie

autologicznych opatrunków w postaci membran, korków

czy lepkiej ko!ci �sticky bone�.

6 x 10ml probówka pusta do zaawansowanej  bryny

bogatop!ytkowej APRF

3x SAFETY MEDICAL PACK*

PRP + PRF
DWIE TECHNOLOGIE W JEDNYM ZABIEGU

Zestaw do pozyskiwania osocza bogatop#ytkowego nowej

generacji i  bryny bogatop#ytkowej do iniekcji IPRF/SPRF.

W jednym zabiegu #"cz" si$ dwie technologie:  bryna

bogatop#ytkowa i osocze nowej generacji. Brak bariery

w postaci &elu umo&liwia pozyskanie osocza

bogatop#ytkowego o wy&szym st$&eniu p#ytek krwi.

W po#"czeniu z  bryn" bogatop#ytkow" stanowi" zabieg

o niezwyk#ym potencjale regeneracyjnym.

2 x 10ml probówka z cytrynianemna dwa niezale"ne zabiegi

4 x 10ml probówka pusta do iniekcyjnej  bryny

bogatop!ytkowej IPRF/SPRF

4 x SAFETYMEDICAL PACK*

PRF BASIC
�ELIKSIR M'ODO(CI�

Dzi$ki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji

probówki pozyskujemy od 1,5 do 4 ml  bryny

bogatop#ytkowej do iniekcji )IPRF, SPRF*, która zachowuje

swoj" p#ynn" posta+ do 40minut, co umo&liwia dok#adne

i precyzyjne wykonanie zabiegu przez lekarza. Pozyskujemy

materia# #"cznotkankowy w postaci p#ynnej umo&liwiaj"cy

iniekcj$ !ródskórn" i stworzenie tymczasowego wype#nienia.

6 x 10ml probówka pusta do iniekcyjnej  bryny

bogatop!ytkowej IPRF/SPRF

3x SAFETY MEDICAL PACK*



KREMYPOZABIEGOWE

Dr. REGEN
KREM REGENERACYJNY DO ODBUDOWY SKÓRY

Sprawdzone sk adniki polepszaj! stan skóry

i j! uzdrawiaj! poprzez szybk! regeneracj" tkanki.

� szybko regeneruje skór" po zabiegu

� zmniejsza uszkodzenia skórne

� dzia a przeciwzapalnie

� zapobiega utracie nawil#enia

� przyspiesza gojenie si" ran

� wzmacnia barier" skórn!

� zapobiega podra#nieniom

G ówne sk adniki:

Derma Clera (Cynanchum Atratum) | Super Centella (Centella Asiatica � w!krota azjatycka) | Ektoina

Miejsce zastosowania: Po oczyszczeniu skóry, na o#y$ odpowiedni! ilo%$ produktu na miejsce wymagaj!ce regeneracji.

Forma: Bia y krem | Pojemno!": 30 g

LIDO-CARE CREAM
PHARMACEUTICAL STANDARDS, 10,56& LIDOCAINE

Prace nad tym preparatem trwa y ponad 3 lata. Ich zwie'czeniem jest

nowa unikatowa formu a, która zapewnia maksymalne dzia anie

preparatu oraz komfortu pacjentowi jak i osobie, która wykonuje

zabieg. Prace nad formulacj! odbywa y si" w konsultacji z najwi"kszymi

autorytetami w dziedzinie farmacji stosowanej.

Zalety produktu:

� SZYBKO*+ DZIA-ANIA u pacjenta / ju# po 4/5 min. preparat zaczyna dzia a$ dzi"ki
substancji czynnej któr! jest LIDOCAINA w KRYSZTA-ACH zawieszona w BAZIE OLEJOWEJ
w przeciwie'stwie do obecnych dost"pnych produktów w kategorii znieczulenia, gdzie
do wytworzenia wykorzystywany jest CHLOROWODOREK LIDOCAINY w roztworze wodnym.

� PRECYZJA ZNIECZULENIA / konsystencja, która jest stabilna zarówno pod okluzj! jak i bez

� NIE P-YNIE � produkt nie jest wra#liwy na temperatur" cia a

� wytwarzany przy rygorze najwy#szych standardów farmaceutycznych i tylko z surowców
z certy2katem API za zgodno%ci! European Pharmacopoeia, co czyni go preparatem
bezpiecznym w u#yciu

� preparat z wieloma testami (badania stabilno%ci, badania biologiczne, testy PH,
test p atkowy)

� ka#de opakowanie posiada atest Narodowego Instytutu Leków: BRC, ISO 14001:7015,
ISO 15389:7018, ISO ;001:7015

Pojemno!": 30 ml, 500 ml

KREMYPRZEDZABIEGOWE

atica � w!krota azjaz atycka) | Ektoina

Zal

sub
w

NOWO#$ JU% WKRÓTCE: LIDO-CARE WAEROZOLU - TRYCHOLOGIA



PLASMAGELMAKER

Urz dzenie do przygotowywania autologicznego

wype!niacza wg procedury zawartej w zestawie SKIN

UP.

DANE TECHNICZNE:

DWIE niezale"ne, odseparowane komory grzania i ch!odzenia
| WYJ#TKOWO prosta obs!uga | CZYTELNYwy$wietlaczLED |
Mo"liwo$%programowania | Przyciski typu SOFTCLICK |
POLSKI,AUTORYZOWANYSERWIS GWARANCYJNY |
ESTETYCZNA, G&ADKA I LEKKA |KONSTRUKCJA u!atwia
czyszczenie oraz przenoszenie mi'dzy gabinetami

ZENITHLAB 80-2C

Wirówka z silnikiem indukcyjnym, przeznaczona do
pozyskiwania osocza oraz (bryn bogatop!ytkowych,
jak równie" bada) klinicznych oraz laboratoryjnych.
Wyj tkowo prosta w obs!udze. Urz dzenie posiada
p!ynn regulacj' predko$ci co 10 obrotów na minut'
oraz cyfrowy timer, pozwalaj cy na ustawienie czasu
w zakresie od 1 do 99minut. Pozwala na wirowanie
probówek o d!ugo$ci 130mm.

DANE TECHNICZNE:

rotor na standardowe probówki o maksymalnej d!ugo$ci 130
mm | silnik indukcyjny *bezszczotkowy+ | maksymalna
pr'dko$%wirowania4000obrotównaminut' | maksymalny
RCF 2325g | p!ynne ustawienie pr'dko$ci od 100 do 4000
obrotów naminut' | ustawienieczasuod1do99minut |
mechanicznablokadapokrywy | stycznikbezpiecze)stwa |
dwacyfrowewy$wietlacze

VORTEX

Wytrz sarka laboratoryjna - urz dzenie niezb'dne do przygotowania
preparatów Lenisna i Juvelook

NEUATION IFUGE D06

Premium Edition � to specjalna wersja, zoptymalizowana
pod k tem pozyskiwania osocza oraz (bryn
bogatop!ytkowych. W odró"nieniu od wersji standardowej
posiada regulacj' pr'dko$ci co 10 obrotów na minut', co
pozwala na bardzo dok!adne odwzorowanie istniej cych
procedur wirowania. Funkcja !agodnego hamowania w
ostatniej fazie wirowania, co jest szczególnie wa"ne
w procesie pozyskiwania iniekcyjnej (bryny
bogatop!ytkowej.

DANE TECHNICZNE
rotor sta!ok towy o pojemno$ci 6 x 15ml | silnik indukcyjny
*bezszczotkowy+ | maksymalna pr'dko$% wirowania 6500
obrotów na minut' | maksymalny RCF 3684 g | p!ynne
ustawienie 500 do 6500 obrotów na minut' z regulacj co 10
| ustawienie czasu od 1 do 30 minut oraz tryb pracy ci g!ej |
poziom g!o$no$ci < 60 dB | wbudowana detekcja prawid!owego
wywa"enia

URZ#DZENIAMEDYCZNE



PRF BOX
Niezb dne narz dzie chirurgiczne wykonane

ze stali nierdzewnej do obróbki !bryny

bogatop"ytkowej APRF.

Umo liwia formowanie:

� korków

� membran

� sticky bone � lepka ko !

1 ml, HA20mg/l, 2×27 g

 rednie zmarszczki

bruzdy nosowo-wargowe

okolice ust

policzki

wype"nianie ust

FILLUS DEEP

�

�

�

�

�

�

1 ml, HA20mg/l, 2×27 g

g"#bokie zmarszczki

bruzdy nosowo-wargowe

wype"nianie ust

policzki

grzbiet nosa

FILLUS SUB-Q

�

�

�

�

�

�

FILLUS
KWAS HIALURONOWY

Linia produktów FILLUS jest now$ generacj$ kwasów HA,

specjalnie zaprojektowanych dla profesjonalistów zapewniaj$cych

kompleksowe rozwi$zania w terapii przeciwstarzeniowej skóry.

G"ównym ich przeznaczeniem jest poprawa nawil%enia,

elastyczno ci oraz napi#cia skóry. Preparaty Fillus charakteryzuj$

si# najwy%szym stopniem oczyszczenia i biokompatybilno ci$.

Dzi#ki zastosowaniu w produkcji metody Multi Group Chain MGC

(wielogrupowe sieciowanie) cz$steczki kwasu Fillus osi$gaj$

optymaln$ lepko ! pozwalaj$c$ na "atwe modelowanie kszta"tów.

Certyfikatmedyczny 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 (EasyMolding) | 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

1 ml, HA20mg/l, 2×27 g

 rednie zmarszczki

bruzdy nosowo-wargowe

okolice ust

policzki

wype"nianie ust

FILLUS DEEP

�

�

�

�

�

�

1 ml, HA20mg/l, 2×27 g

g"#bo"" kie zmarszczki

bruzdy nosowo-wargowe

wype"nianie ust

policzki

grzbiet nosa

FILLUS SUB-Q

�

�

�

�

�

�

łączenia cząsteczek zwiększona skuteczność | Resztkowa

czynnika sieciującego DVS – niewykrywalna | Doskonały efekt – połączone zalety lepkości monofazowej

i elastyczności dwufazowej

1 ml, HA20mg/l, 2×30 g

powierzchowne zmarszczki

okolice oczu

p"atki uszu

zmarszczki mimiczne

okolice ust

grzbiet nosa

FILLUS FINE

�

�

�

�

�

�

�



SZKOLENIA

Wiedza wynikaj ca z do!wiadczenia naszych ekspertów pozwoli"a na stworzenie wyj tkowego programu

szkoleniowego. Jeste!my #rm , która jako jedyna w swojej ofercie posiada wszystkie certy#kowane produkty

do zabiegów autologicznych z krwi w"asnej pacjenta. Nasze produkty maj zastosowanie w medycynie estetycznej,

regeneracyjnej, ortopedii, ginekologii, trychologii, stomatologii. Daje nam to mo$liwo!% rozszerzania oferty szkole&

w przysz"o!ci.

OBECNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIA Z ZAKRESU:
� Lenisna ' Juvelook - masterclass

� Plasma Complex Premium � pe"na terapia komórkowa

� SKIN UP � autologiczny wype"niacz kurs podstawowy i zaawansowany

� osocze i #bryna bogatop"ytkowa w medycynie estetycznej

� osocze i #bryna bogatop"ytkowa w ortopedii

� osocze i #bryna bogatop"ytkowa w ginekologii estetycznej

� #bryna bogatop"ytkowa APRF/ IPRF/ SPRF w stomatologii oraz implantologii



dr n. med. Lena Nowak  o!
Lekarz medycyny estetycznej,
specjalista medycyny rodzinnej,

diagnosta laboratoryjny.

lek. med. Anna Szymaniak
Osipowicz

Lekarz specjalista chirurgii
urazowo- ortopedycznej.

Lekarz medycyny estetycznej.

lek. Bart"omiej Sobolewski
Lekarz medycyny estetycznej,

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii.

lek. Magdalena K#dzia
Lekarz anestezjolog, lekarz
medycyny estetycznej.

Hanna  otarewicz

SPECJALISTA DS. KLUCZOWYCH
KLIENTÓW

woj. lubuskie, zachodniopomorskie,
wielkopolskie

+48 798 805724

h.lotarewicz@beautyeurope.eu

dr n. med. Pawe"
Soko"owicz

Lekarz specjalista w ortopedii
i traumatologii narz du ruchu.

dr n. med. Piotr Kolczewski
Lekarz specjalista ginekologii

i po!o"nictwa.

dr Krzysztof Gemza
Lekarz medycyny estetycznej,

pediatra.

dr n. med. Piotr K"os
Ekspert i szkoleniowiec medyczny

laserów wysokoenergetycznych

i czynników autologicznych.



Beautyeurope.eu Sp. z o.o.

ul. Skowronków 10 | 58-500 Jelenia Góra

+48 573 006 303 | biuro@beautyeurope.eu
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