Neauvia to unikalne produkty i innowacyjne podejście do medycyny estetycznej, wspierane
przez zespół międzynarodowych ekspertów oraz badania kliniczne.
Wypełniacze Neauvia oparte są na unikalnej technologii SMART CROSSLINKING
TECHNOLOGY, czyli inteligentnej technologii sieciowania wykorzystującej PEG, który
sprawia, że produkty są elastyczne i doskonale integrują się z tkanką nadając jej naturalny
wygląd. Właściwości PEG powodują, że wypełniacze są odporne na kompresje i nacisk, co
zapewnia trwałe i optymalne efekty estetyczne przy użyciu mniejszej ilości produktu.
Dzięki takiej technologii sieciowania PEG wypełniacze Neauvia charakteryzują się
doskonałym profilem bezpieczeństwa i tolerancji.
Każdy produkt z linii wypełniaczy ma określone właściwości reologiczne co pozwala
dostosować produkty do potrzeb pacjenta. Dzięki bogatemu portfolio produktów i ich
właściwościom marka jest w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających
pacjentów.
Dodatkowo wszystkie produkty zawierają aminokwasy glicynę i l-prolinę.
#Nlift
PIERWSZY SYNERGICZNY PROTOKÓŁ ŚRODKOWEJ CZĘŚĆI TWARZY
#Nlift to synergiczne działanie mezoterapii, wypełniaczy, technologii Zaffiro oraz
kosmeceutyków dla uzyskania najlepszych naturalnych efektów odmładzania twarzy.
Zabieg #Nlift obejmuje środkową część twarzy i składa się z dwóch sesji, które
skutecznie wspomagają naturalne procesy regeneracji, wzrost ilości fibroblastów,
biorewitalizację skóry i jej nawilżenie.
Skuteczność #Nlift została potwierdzona badaniami klinicznymi, w których
zaobserwowano widoczną poprawę jakości skóry, w tym jej nawilżenia i jędrności, oraz
minimalizację odpowiedzi immunologicznej organizmu, czyli działań niepożądanych.
Wzrost fibroblastów o 101% po 21 dniach! *
*Badanie kliniczne in vivo wykonane przez niezależne laboratorium: Nicola Zerbinati,
Hassan Ibrahim Galadari, Paweł Kubik, Sergey Ivanov, Neauvia Symposium - Holistyczne
podejście do środkowej części twarzy. Neauvia Smart Combination Therapy (SCT) IMCAS Paris 2020.
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PROTOKÓŁ #NLIFT
Zabieg #Nlift idealnie wpisuje się w potrzeby każdej skóry, niezależnie od wieku.
Starzenie się twarzy jest złożonym procesem, który polega przede wszystkim na utracie
objętości i zwiotczeniu tkanek. Neauvia w swoich holistycznym podejściu do medycyny
estetycznej proponuje rozwiązanie, które daje każdej skórze to co najlepsze.
Protokół #Nlift składa się z dwóch sesji zabiegowych.
W pierwszej sesji NeauviaTM stawia na dogłębne nawilżenie i poprawę jakości skóry
dzięki mezoterapii NeauviaTM Hydro Deluxe. Przygotowuje także do wykonania zabiegu
Zaffiro poprzez zwiększenie uwodnienia skóry dzięki zawartości w tym produkcie
nieusieciowanego kwasu hialuronowego oraz hydrosyapatytu wapnia.
Druga sesja Nlift przeprowadzana jest po tygodniu. Obejmuje ona zastosowanie
dedykowanych dwóch unikatowych wypełniaczy w celu idealnego zbalansowania efektów
liftingu, poprawy objętości oraz naturalnej regeneracji. Neauvia TM Intense jest
preparatem o wyjątkowych właściwościach liftingujących, ma znakomite zdolności
unoszenia tkanki i przeznaczony jest do stosowania w najgłębszych warstwach tkanki
podskórnej. Neauvia TM Stimualte to jedyny wypełniacz hybrydowy łączący w sobie kwas
hialuronowy i cząsteczki zmikronizowanego hydroksyapatytu wapnia (1%). Takie
połączenie powoduje długotrwałą aktywację fibroblastów, a w konsekwencji przez
minimum pięć miesięcy w sposób nieprzerwany wzrasta w skórze ilość kolagenu i innych
składników macierzy pozakomórkowej, co przekłada się na ciągły wzrost elastyczności i
uwodnienia skóry. Dodatkowo w tej sesji wykorzystuje się również unikatowy zabieg
termoliftingu wzbogacony o peeling wodny urządzeniem Zaffiro, które zapewnia
remodeling obecnego kolagenu, jak i intensywnie pobudza fibroblasty do produkcji
nowych włókien kolagenowych.
Protokół Nlift uwzględnia również domową pielęgnację jako kontynuację wykonanych w
gabinecie zabiegów. W procedurze po zabiegowej #Nlift znajdziesz takie produkty jak:
krem Ceramid Shield oraz aktywne serum C-shot z serii Neauvia Advanced System.
Idealne połączenie od wewnątrz jak i na zewnątrz, które neutralizuje wolne rodniki,
dogłębnie odżywia i przywraca skórze promienność. Sprawia, że możemy cieszyć się ich
efektami przez długi czas.
Ten synergistyczny, długotrwały efekt protokołu Nlift łączący mezoterapię Neauvia Hydro
Deluxe, termolifting Zaffiro, wypełniacze oraz kosmeceutyki został udowodniony w
przeprowadzonych wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych.
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WYPEŁNIACZE NEAUVIA
POPRAWA JAKOŚCI SKÓRY
Jakość skóry zwykle odnosi się do ogólnej oceny jej parametrów, takich jak napięcie,
nawilżenie czy brak trądziku. Dobra jakość skóry jest definiowana między innymi poprzez
rozmiar porów, jednolitą teksturę, wyrównany koloryt, minimalną obecność zmarszczek i
blizn. Klasyczne zabiegi mezoterapii pozwalają jedynie na uzyskanie chwilowego efektu
nawilżenia skóry i poprawy jej wyglądu.
NeauviaTM Hydro Deluxe to idealny preparat do poprawy jakości skóry. To wyjątkowe
połączenie nieusieciowanego kwasu hialuronowego 18mg/ml i hydroksyapatytu wapnia w
stężeniu 0,01% przeznaczone do powierzchownego stosowania w celu znacznego
zwiększenia nawilżenia.
ODBUDOWA STRUKTURY – KOREKTA KSZTAŁTU ORAZ UNIESIENIE
NeauviaTM Intense idealny produkt do korekty kształtu i owalu twarzy. Intense został
zaprojektowany z dużą liczbą wiązań PEG dla utworzenia produktu o wysokiej kohezyjności
i elastyczności. Zachowuje się jak implant i pozostaje w miejscu, w którym jest
umieszczony. Tak samo jak w przypadku korekty kształtu twarzy Intense bardzo dobrze
sprawdza się przy liftingu dzięki swojej wysokiej kohezyjności i elastyczności. Zachowuje
się jak implant i pozostaje w miejscu, w którym jest umieszczony. Dzięki dużym
właściwościom liftingującym wymaga wstrzyknięcia mniejszej objętości produktu w celu
nadania struktury i uniesienia. Produkt ten nadaje się w szczególności do głębokiej
odbudowy tkanek miękkich twarzy.
NeauviaTM Intense cechuje najwyższe stężenie kwasu hialuronowego — 28 mg/ml.

PRZYWRÓCENIE OBJĘTOŚCI
Z biegiem czasu grawitacja i wiek powodują pojawianie się zmarszczek, a policzki
zaczynają opadać, skóra staje się wiotka i pozbawiona blasku. Zabieg z zastosowaniem
wypełniaczy w środkowej części twarzy ma za zadanie odmłodzenie jej i wsparcie, niczym
filary. Wykonując zabiegi w tym obszarze działamy również pośrednio na redukcję oznak
starzenia w dolnej części twarzy. Wypełniacze NeauviaTM posiadają unikatową kompozycję
PEGylowanego kwasu hialuronowego, a dodatkowo Neauvia TM Stimulate zawiera cenny
minerał dla naszej skóry - hydroksyapatyt wapnia. Składniki te optymalnie zapewniają
widoczną poprawę elastyczności skóry i liftingu twarzy. Zabieg sprzyja homeostazie
kolagenu, dzięki czemu w naturalny sposób uzyskujemy efekt silnego długotrwałego
nawilżenia, zagęszczenia skóry oraz natychmiast widoczny korekcji tkanek miękkich
twarzy.
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NeauviaTM Stimulate jest odpowiednim wypełniaczem do przywrócenia objętości.
Pierwszy wypełniacz strukturalny, który na dwa sposoby potrafi zwalczać upływ czasu,
jednocześnie wypełnia i biostymuluje tkankę przez zawartość hydroksyapatytu wapnia.
Wysokie stężenie kwasu hialuronowego i wyjątkowe właściwości reologiczne pozwalają
dłużej utrzymać efekt wypełnienia ubytków tkanki. 26mg/ml zawartość kwasu
hialuronowego i połączenie 1% stężenia hydroksyapatytu wapnia przywraca objętość,
wypełnia ubytki tkankowe w skórze jednocześnie pobudzając skórę i sprzyjając
homeostazie kolagenu.
KOSMECEUTYKI
CERAMIDE SHIELD
Lekki krem o bogatym wykończeniu, wzbogacony o kompleks ceramidów 3,6II,1,
fitosfingozynę i cholesterol, które odbudowują strukturę cementu międzykomórkowego i
ochronną warstwę hydrolipidową skóry. Dodatkowo ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej
zapewnia nawilżenie i ukojenie. Heptapeptyd-4 wzmacnia naturalny system obronny
poprzez zapewnienie równowagi mikrobiomu. Ta unikalna kombinacja składników
aktywnych przywraca skórze komfort, odbudowuje ją i nawilża.
C-SHOT
To aktywne serum rewitalizujące z 30% stabilną formą witaminy C (kwas 3-o-etylo
askorbinowy). Pobudza syntezę kolagenu, zmniejsza przebarwienia oraz zapobiega
powstawaniu nowych. Synergiczne działanie ochronne i stymulujące zapewnia
wygładzenie, ujędrnienie oraz przywraca skórze młodzieńczy blask.
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