
Juvelook jest preparatem zaprojektowanym do okolic
bardzo trudnych i delikatnych – okolica oka (dolina łez,
dolna powieka) oraz do mezoterapii skóry.
Okolica oka:
zabieg wykonujemy tylko kaniulą 
od 25 do 27 G, 40-50 mm 
Mezoterapia urządzeniem:
preferowane wykonanie zabiegu mezoterapii 
urządzeniem typu injector, na głębokość 1,7 do 2,2 mm, 
dosa od 15ul do 25ul 
Mezoterapia ręczna:
• głębokość iniekcji od 1,7 do 2,2 mm – dolna część skóry 
właściwej – mezoterapia Igłą 30-31 G 
• technika podania na grudkę, igłą pod kątem 45°, 
ścięciem do góry 

LENISNA jest preparatem zaprojektowanym do podania 
głębokiego, podskórnego lub nadokostnowego. 
Pracujemy zarówno igłą, jak i kaniulą, w zależności od 
okolicy i efektu, jaki chcemy osiągnąć.

• iniekcje igłą 25 G głęboko: modelowanie policzka, 
modelowanie linii marionetki, wypełnienie skroni, podanie 
do okolicy okołogruszkowatej

• iniekcje kaniulą od 22 do 25 G, 50 -70mm podając do: 
fałdów nosowo-wargowych techniką linową kanapkową, 
okolicy linii marionetki techniką wachlarzową, boczna 
część twarzy techniką wachlarzową

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

• niewykorzystany preparat można pozostawić na 
72 godziny 1 w lodówce.   

Po wyciągnięciu z lodówki preparat należy:
• odstawić do osiągnięcia temperatury
pokojowej – ok. 15 min 
• wymieszać przed podaniem w urządzeniu
VORTEX – 5 min
• po zakończonej procedurze wytrząsania postaw 
fiolkę na stole i odczekaj 3 min

Uwaga! Nie podajemy zimnego preparatu 

1Standard w praktyce lekarzy koreańskich, którzy 
stosują preparat od 3 lat przechowywanie trwa 
nawet do 30 dni co znajduje również 
uzasadnienie w literaturze.

Technika podania

• przy identycznych mankamentach skórnych po 
obu stronach twarzy dla zachowania symetrii 
należy podawać taką samą ilość preparatu 

W przypadku asymetrii podajemy różną ilość 
preparatu dla osiągnięcia symetrii

Symetria/asymetria
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JuveLook Protokół przygotowania zawiesiny

• pojemność : 50mg/vial 
(42.5mg PLA + 7.5mg HA)
• wielkość cząsteczki PDLLA: 
10~40 µm
• waga cząsteczki HA: 3000 kDA

• sugerowana grubość igły do zabiegu: 30-31G/kaniuli 25-27 G

• sugerowana grubość igły do zabiegu: 
• 25-26G/kaniuli 22-26G 

Lenisna

• pojemność: 200mg/vial 

(170mg PLA + 30mg HA)

• wielkość cząsteczki PLA: 

50~60 µm

• waga cząsteczki HA: 

3000 kDA

Najczęściej popełniane błędy
• złe przygotowanie preparatu
• zbyt płytkie podanie preparatu
• nieodpowiednia ilość aplikowanego preparatu 
• niewłaściwe odstępy między zabiegami
• zbyt krótkie odstępy po innych zabiegach medycyny estetycznej  www.lenisna.pl

Hydratacja:
wersja podstawowa: sterylna woda do iniekcji od 5 ml 

+ 1 ml lidokaina 2% lub sól fizjologiczna od 5 ml 

(opcjonalnie) - czas rozcieńczenia: 30 minut

Hydratacja:
woda sterylna do iniekcji od 5 ml + 1 ml lub lidokaina 2%
sól fizjologiczna od 5ml (opcjonalnie)

wersja zaawansowana: sterylna woda do iniekcji 3 ml

+ 1 ml lidokaina 2% lub sól fizjologiczna 3 ml (opcjonalnie)

- czas rozcieńczenia: 30 minut

Lenisna 
1. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 5 ml wody sterylnej do 
iniekcji. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 1 ml lidocainy 2%
LUB
1. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 5 ml 0,9% NaCl
2. Po uprzedniej dezynfekcji gumowego korka fiolki wstrzyknij 
roztwór do fiolki z preparatem (używając igły i strzykawki).

JuveLook
1. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 3 lub 5 ml wody sterylnej 
do iniekcji. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 1 ml lidocainy 2%
LUB
1. Za pomocą igły i strzykawki pobierz 3 lub 5 ml 0,9% NaCl
2. Po uprzedniej dezynfekcji gumowego korka fiolki wstrzyknij 
roztwór do fiolki z preparatem (używając igły i strzykawki).

Czynności

• umieść fiolkę w urządzeniu VORTEX – czas wytrząsania 30 min
UWAGA – po dodaniu wody sterylnej lub soli fizjologicznej 

nie wstrząsaj preparatu, umieść go w urządzeniu Vortex

• po zakończonej procedurze wytrząsania postaw fiolkę
na stole i odczekaj 3 min
• jeżeli po wymieszaniu na ściankach fiolki osadzi się cześć 
preparatu, należy użyć pozostałej, płynnej części
• użyj igły i strzykawki do odciągnięcia 5 ml preparatu z pozycji 
stojącej fiolki na stole

Czynności wspólne

• igła 21G 50 mm 

• strzykawka Luer-Lok 5 ml

• preparat do dezynfekcji

• woda sterylna do iniekcji

• lidocaina 2%

• NaCl 0,9% - opcjonalnie 

• VORTEX

Przyrządy


