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Czym jest
Przeznaczenie
Wyrób kosmetyczny.

Pakowanie
6 x 3ml fiolka,
2 x kroplomierz
– na 3 zabiegi.

?

La Playa - to produkt Premium wśród zabiegów kosmetologicznych. Wyjątkowe połączenie składników
dla niebywałych efektów zabiegu mezoterapii. Składniki aktywne: kwas polimlekowy oraz kwas hialuronowy
wspierany przez: glutation, witaminę C, complex aminokwasów i peptydów.

Metody zabiegowe
Metoda śródnaskórkowa,
mikropęcherzykowa,
nappage.

Składniki aktywne
PLLA (kwas
L-polimlekowy),
HA - kwas hialuronowy.

Właściwości
Gotowy roztwór do
aplikacji. Przed użyciem
wstrząsnąć.

Obszary zastosowań
Twarz/szyja/ciało.

Techniki zabiegowe
Mezoterapia mikroigłowa,
mezoterapia bezigłowa,
mezoterapia igłowa.

Wyjątkowość formulacji
PLLA
kwas L-polimlekowy

• PLLA – kwas L polimlekowy jest głównym składnikiem La Playa, który pobudza syntezę kolagenu.
PLLA stymuluje produkcję kolagenu i odżywia skórę, zwiększa jej objętość. Indukuje powstawanie
elastyny co wpływa na poprawę elastyczności skóry, sprężystość, jej napięcie, a więc redukcję
drobnych zmarszczek.

Kwas hialuronowy

• HA – kwas hialuronowy jest jednym z podstawowych składników skóry, która zawiera się pomiędzy
kolagenem, a włóknami elastyny zapewniając efekt nawilżenia i prawidłową objętość skóry.
• Poprzez reakcję z białkiem CD 44 kontroluje ważne funkcje skóry jak elastyczność,
blask, świeżość, a przede wszystkim młody wygląd. Stanowi barierę dla wirusów i bakterii.

Glutation

• Glutation stymuluje aktywację witaminy C i witaminy E, co zapobiega uszkodzeniom przez wolne
rodniki.
• Wywołuje procesy inhibicji melaniny, dzięki czemu skóra ulega rozjaśnieniu.
• Przywraca zdrowy odcień skórze, rozjaśnia ją, likwiduje plamy pigmentacyjne, plamy starcze,
melazmy, blizny potrądzikowe, przebarwienia i piegi.

Witamina C

• Dezaktywuje wolne rodniki, przeciwdziała procesom utlenienia lipidów błon komórkowych,
działa ochronnie na grupy funkcyjne enzymów, podatnych na procesy utlenienia.
• Działa ochronnie na działanie promieni UV i procesy fotostarzenia się skóry.
• Hamuje rozpad kolagenu w skórze, wpływa na proliferację fibroblastów, stymuluje syntezę
ceramidów.
• Zwiększa barierę ochronną skóry, poprawia koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia, wygładza,
redukuje zmarszczki, poprawia elastyczność i przyspiesza regenerację skóry oraz gojenie się ran.

Użycie
Na całą twarz zaleca się stosować jednorazowo 2 fiolki
(6ml) - do leczenia miejscowego 1 fiolkę.
W celu zmniejszenia dolegliwości bólowych zabieg
powinien być przeprowadzony po zastosowaniu
znieczulenia miejscowego.

Sugerowany plan zabiegów
• 1 sesja składa się od 2 do 3 zabiegów (dla optymalnego efektu zalecane są 3 zabiegi).
• Odstęp pomiędzy zabiegami od 2 do 4 tygodni.
• Drugą sesję zaleca się przeprowadzić od 8 do 12 tygodni po pierwszej sesji.
• Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się przeprowadzenie łącznie 3 sesji.

Aminokwasy,
peptydy, proteiny

• Aminokompleks jest mieszanką peptydów i protein, które przywracają nawilżenie oraz poprawiają
teksturę i elastyczność skóry.
• Aminokwasy umożliwiają lepsze nawilżenie poprzez zatrzymanie wody w naszym naskórku
i skórze. Stanowią „bloki budowlane” dla białek macierzy skóry i pobudzają czynności fibroblastów.

Efekty kliniczne
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Obszar zastosowania:
policzki i okolice ust
Cel: nawilżanie i napięcie
poprawa objętości

Obszar zastosowania:
policzek i perioral (zapalenie skóry)
Cel: poprawa elastyczności
skóry i zwężenie porów

Obszar zastosowania:
policzki i bruzda nosowo-wargowa
Cel: przeciwstarzeniowo,
odżywczo

Obszar zastosowania:
policzki i okolice ust
Cel: poprawa elastyczności
skóry i zwężenie porów
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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.

wiedza

Medycyna
regeneracyjna

Szkolenia

Medycyna estetyczna
i kosmetologia

Ortopedia

Stomatologia
implantologia

Ginekologia
estetyczna

Celem
firmy
jest
dostarczenie
na
rynek
certyfikowanych wyrobów medycznych. 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 | Founder | Owner

Jeden z najskuteczniejszych stymulatorów
tkankowych w medycynie estetycznej

Patent
na długotrwałe
piękno
Lenisna
przewaga dzięki technologii
budowa cząsteczki
Produkt Lenisna został zaprojektowany jako
wypełniacz działający w czasie o stężeniu 170
mg kwasu polimlekowego PDLLA oraz 30
mg nieusieciowanego kwasu
hialuronowego. Poprzez dostosowanie ilości
roztworu, oraz wielkości cząsteczek od 50 do
60 mikrometrów i połączeniu ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym
otrzymano hybrydę dostosowaną do
aplikacji w tkankę podskórną lub okostnowo.
Przeznaczony jest do leczenia zmarszczek
głębokich, wiotkości, znaczących ubytków
tkankowych.
Podaje się go głównie za pomocą kaniuli od
22 do 25 G oraz igłami 25-26 g.
Bez grudek i masowania
Dzięki opatentowanej technologii
wytwarzania wyeliminowano ryzyko
powstawania grudek podskórnych
tworzących się przy zastosowaniu
tradycyjnego PLLA. Patent : No. 10-1481441 metoda wytwarzania mikrocząstek
polimerowych o strukturze sieciowej Patent :
No. 10-1725279 - proces otrzymywania
mikrocząstek kwasu polimlekowego metodą
natryskową – kształt kulisty, porowaty.

stymulatorów produkcji kolagenu – białka
odpowiadającego za nawilżenie, jędrność
i elastyczność naszej skóry, mówiąc wprost
za jej młodzieńczy wygląd.
EFEKT WOW! Dzięki połączeniu kwasu
polimlekowego PDLLA z kwasem
hialuronowym HA otrzymujemy efekt, który
widoczny jest od razu po zabiegu.
Wypełnienie utrzymuje się do momentu,
gdy dominować zaczyna proces produkcji
nowego kolagenu, elastyny przez kwas
polimlekowy.
Co czyni preparat Lenisna wyjątkowym?
• jego zdolność do najsilniejszej stymulacji
produkcji kolagenu oraz przywracania
młodzieńczego wyglądu w sposób
stopniowy i naturalny

Pozytywne efekty widać przez co najmniej
24 miesięce po dwóch/trzech zabiegach
wykonanych w odstępie 6-8 tygodni. Zabieg
nadaje się szczególnie dla skór wiotkich,
atroﬁcznych, z dużą ilością drobnych
zmarszczek, o małej objętości lub dużymi
ubytkami objętościowymi. Kwas polimlekowy
powoli, ale systematycznie odmładza skórę,
zagęszczając ją i czyniąc ją bardziej
atrakcyjną, pełną blasku. Efekt jest przy tym
w pełni naturalny! 1
Uwaga! Do zabiegów na okolicę oka oraz
specjalistyczną mezoterapię twarzy, szyi,
dekoltu, dłoni zastosuj preparat Juvelook –
hybryda kwasu polimlekowego PDLLA +HA
o rozmiarze cząsteczki od 10 do 40
mikrometrów i objętości 50 mg.
¹ https://zdrowie.wprost.pl/uroda

• brak konieczności masowania miejsc
pozabiegowych z uwagi na okrągły kształt
cząsteczek kwasu PDLLA i połączenie ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym
• trwałość zabiegu utrzymuje się ponad 24
miesiące. Efekt można podtrzymać
wykonując 1 zabieg przypominający po 24
miesiącach
Zastosowanie

Produkt Lenisna stosuje się w celu
zwiększania objętości zapadniętych
obszarów twarzy, szczególnie do korekcji
wgłębień skóry takich jak: załamania
Efekty terapii unikalnej hybrydy
w skórze, zmarszczki, bruzdy a także
KWASU POLIMLEKOWEGO(PDLLA) i kwasu w przypadku widocznych oznak starzenia
się skóry, opadania twarzy i wiotkości.
hialuronowego(HA)
Z powodzeniem możemy stosować go na
wewnętrzną stronę ud, brzuch i obwisłe
Lenisna to jeden z najbardziej efektywnych
ramiona.
ze znanych w medycynie estetycznej
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Jedyny na świecie kwas poli D, L
mlekowy do zastosowania w okolicy
oka, mezoterapii twarzy, szyi i dekoltu

Twój
młodszy
look

Juvelook

Efekty terapii unikalnej hybrydy

przewaga dzięki technologii

KWASU POLIMLEKOWEGO (PDLLA) i
kwasu hialuronowego (HA)

budowa cząsteczki
Produkt został zaprojektowany jako
wypełniacz działający w czasie o stężeniu
42,5 mg kwasu PDLLA
oraz 7,5 mg nieusieciowanego kwasu
hialuronowego. Poprzez dostosowanie ilości
roztworu, oraz wielkości cząsteczek od 10 do
40 mikrometrów i połączeniu ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym
otrzymano hybrydę dostosowaną do
aplikacji metodą mezoterapii na twarz, szyję,
dekolt oraz okolicę oka.
Pozytywne efekty widać przez co najmniej
24 miesięce po dwóch/trzech zabiegach
wykonanych w odstępie 6-8 tygodni. Zabieg
nadaje się szczególnie dla osób z dużą ilością
drobnych zmarszczek, dla skóry która
utraciła blask, słabo napiętej z początkowymi
oznakami starzenia się.
Podaje się go cienką kaniulą 27 g w okolice
dolnej powieki, doliny łez lub też cienkimi
igłami np. 31 G wykonując mezoterapię
w dolną część skóry właściwej na głębokość
od 1,7 do 2,2 mm.
Bez grudek i masowania
Dzięki opatentowanej technologii
wytwarzania wyeliminowano ryzyko
powstawania grudek podskórnych
tworzących się przy zastosowaniu
tradycyjnego PLLA. Patent : No. 10-1481441 metoda wytwarzania mikrocząstek
polimerowych o strukturze sieciowej Patent :
No. 10-1725279 - proces otrzymywania
mikrocząstek kwasu polimlekowego metodą
natryskową – kształt kulisty , porowaty.

Juvelook to jeden z najbardziej efektywnych
ze znanych w medycynie estetycznej
stymulatorów produkcji kolagenu – białka
odpowiadającego za nawilżenie, jędrność
i elastyczność naszej skóry, mówiąc wprost
za jej młodzieńczy wygląd.
EFEKT WOW! Dzięki połączeniu kwasu
polimlekowego PDLLA z kwasem hialuronowym HA otrzymujemy efekt,
który widoczny jest od razu po zabiegu.
Wypełnienie utrzymuje się do momentu,
gdy dominować zaczyna proces produkcji
nowego kolagenu przez kwas polimlekowy.
Co czyni preparat Juvelook wyjątkowym?
• jedyny na świecie kwas polimlekowy do
zastosowania w okolicy oka, mezoterapii
twarzy, szyi i dekoltu

stężenie kwasu polimlekowego 42,5 mg oraz
kwasu hialuronowego 7,5 mg przeznaczony
jest do rewitalizacji dużych powierzchni
skóry.
Najczęściej proponowany jest osobom:
• chcącym długotrwale rozświetlić i ujędrnić
swoją skórę
• zregenerować okolicę oka
• pozbyć się siateczkowych zmarszczek
• trwale napiąć i odżywić skórę
Uwaga! Do zabiegów z wyraźnymi oznakami starzenia się , 40 + zwiększania objętości
zapadniętych obszarów twarzy, szczególnie
do korekcji wgłębień skóry takich jak:
załamania w skórze, zmarszczki, bruzdy
a także w przypadku opadania twarzy
i wiotkości skóry zastosuj preparat Lenisna –
hybryda kwasu polimlekowego PDLLA +HA
o rozmiarze cząsteczki od 50 do 60 mikrometrów i objętości 200 mg.
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• jego zdolność do silnej stymulacji
produkcji kolagenu oraz przywracania
młodzieńczego wyglądu w sposób
stopniowy i naturalny
• brak konieczności masowania miejsc
pozabiegowych z uwagi na okrągły kształt
cząsteczek kwasu PDLLA i połączenie ich
z nieusieciowanym kwasem hialuronowym
• trwałość zabiegu utrzymuje się ponad 24
miesiące od ostatniego zabiegu. Efekt
można podtrzymać wykonując 1 zabieg
przypominający po 24 miesiącach
Zastosowanie
Produkt Juvelook z uwagi na umiarkowane

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

3x 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.
2 x 10 ml probówka z cytrynianem lub żelem
i cytrynianem do wyboru + akcesoria SKIN UP
2 x SAFETY MEDICAL PACK*

Efekt wypełnienia widoczny jest od razu i utrzymuje się do 5 -ciu
miesięcy.
SKIN UP Autologiczny wypełniacz to idealna alternatywa
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 przez włoską fabrykę Xenoderm 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*

NOWOŚĆ
Starcain to nowa unikatowa formuła, która zapewnia maksymalne
działanie preparatu. To produkt, który spełnia oczekiwania pacjentów
oraz kadry medycznej, kosmetologicznej.
Zalety preparatu:
• baza olejowa tworzy idealne środowisko dla składników znieczulających,
które szybko i skutecznie znieczulają miejsce zabiegowe
– już 5 minut po aplikacji
• stabilna konsystencja zarówno pod okluzją jak i bez
• wytwarzany przy rygorze najwyższych standardów farmaceutycznych

Starcain
to jednoskładnikowy
krem znieczulający
Skład: Lidocaine 10,56 %

Starcain Plus
to dwuskładnikowy
krem znieczulający
Skład: Lidocaine 2,5% + Prilocaine 2,5%

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 130mm | silnik indukcyjny
(bezszczotkowy) | maksymalna prędkość wirowania 4000obrotów na minutę | maksymalny
RCF 2325 g | płynne ustawienie prędkości od 100 do 4000 obrotów na minutę | ustawienie czasu
od 1 do 99minut | mechaniczna blokada pokrywy | stycznik bezpieczeństwa | dwa cyfrowe
wyświetlacze

VORTEX
Wytrząsarka laboratoryjna - urządzenie niezbędne do przygotowania
preparatów Lenisna i Juvelook

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.
Certyfikatmedyczny CE 2195 | Endotoksyny poniżej 0,08 EU/g | Specjalny proces produkcji
– wysoka lepkość dziękimetodzieMulti 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 lepkościmonofazowej i elastyczności dwufazowej

FILLUS FINE

FILLUS DEEP

FILLUS SUB-Q

• 1 ml, HA20 mg/l, 2×30 g
• powierzchowne zmarszczki
• okolice oczu
• płatki uszu
• zmarszczki mimiczne
• okolice ust

• 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

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

szkolenia
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA Z ZAKRESU:
• Lenisna & Juvelook - masterclass
• 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

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.

Wypełniacze hybrydowe łączące kwas polimlekowy PDLLA i nieusieciowany kwas
hialuronowy to jedne z najsilniejszych i najtrwalszych stymulatorów tkankowych
na rynku światowym.
Produkowane wg opatentowanych technologii łączą w sobie zalety wynikające z użycia
kwasu hialuronowego HA – natychmiastowe wypełnienie jak i długotrwałą stymulację
produkcji kolagenu, dzięki wykorzystaniu polilaktydu PLA (Poly D,L – lactide)

Sprawdź więcej na:

www.lenisna.pl

www.juvelook.pl

wspierają nas eksperci

lek. Bartłomiej Sobolewski
LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ,
SPECJALISTA ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII.

lek. Magdalena Kędzia
LEKARZ ANESTEZJOLOG, LEKARZ
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.

dr n. med. Magdalena
Boczarska-Jedynak
SPECJALISTA NEUROLOG, LEKARZ MEDYCYNY
BÓLU I CERTYFIKOWANY LEKARZ MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ.

dr n. med. Paweł Sokołowicz
LEKARZ SPECJALISTA W ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU.

lek. dent. Magdalena
Trzcińska – Kubik
DYPLOMOWANY LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.
W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z CHIRURGII
TWARZOWO – SZCZĘKOWEJ

masz pytania?
skontaktuj się z nami
Filip Skrzypiec
FOUNDER / PRESIDENT
+48 573 006 303
F.SKRZYPIEC@BEAUTYEUROPE.EU

lek. Bartłomiej Sobolewski
DYREKTOR MEDYCZNY
+48 698 881 868
BIURO@BEAUTYEUROPE.EU

Iza Skrzypiec
LOGISTIC MANAGER
+48 505 185 573
ZAMOWIENIA@BEAUTYEUROPE.EU

Włodzimierz Lewitin

Anna Świtka

STARSZY SPECJALISTA DS. KLUCZOWYCH
KLIENTÓW
WOJ. ŁÓDZKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,
POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE
+48 518 225 625
W.LEWITIN@BEAUTYEUROPE.EU

SPECJALISTA DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
WOJ. LUBUSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE,
WIELKOPOLSKIE
+48 798 805 724
A.SWITKA@BEAUTYEUROPE.EU

Joanna Trzebiatowska
SPECJALISTA DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE
+48 789 030 150
J.TRZEBIATOWSKA@BEAUTYEUROPE.EU

Joanna Oliwińska
SPECJALISTA DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
WOJ. MAZOWIECKIE, PODLASKIE
+48 780 100 703
J.OLIWINSKA@BEAUTYEUROPE.EU

Monika Ćwik - Hirowska
SPECJALISTA DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
WOJ. MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE,
ŚWIETOKRZYSKIE, LUBELSKIE
+48 797 599 109
M.CWIKHIROWSKA@BEAUTYEUROPE.EU

Damian Kostelecki
INTERNATIONAL SALES MANAGER
+48 502 775 880
D.KOSTELECKI@BEAUTYEUROPE.EU
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