TISKOVÁ ZPRÁVA TEOXANE

TEOSYAL ® PURESENSE

Redensity [ I ]
TEOSYAL PURESENSE REDENSITY I:
VÍTEŽ PRVNÍHO ROČNÍKU ANTI AGING & BEAUTY TROPHY

Paříž, Francie (září 2013) – TEOSYAL® PureSense Redensity [I] je unikátní a vysoce inovativní revitalizér pleti na bázi
kyseliny hyaluronové, který byl na trh uveden v roce 2012. Vysoce převyšuje očekávání nejen samotných pacientů, ale také lékařů.
Jde o omlazující ošetření, které zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky, obnovuje hustotu a jas pleti. Vývoj tohoto
špičkového výrobku byl možný díky vysokým požadavkům společnosti TEOXANE na kvalitu a její snaze po hledání dokonalého produktu.
Exkluzivní složení vychází z pečlivého výběru nealergenních složek, které se synergicky podílí na redenzifikaci dermy:
- 15 mg/g nezesíťované kyseliny hyaluronové pro optimální hydrataci
- Komplex na obnovu dermy*: 3 silné antioxidanty, 2 minerály, 1 vitamin a 8 aminokyselin
pro efektivní ochranu kůže a redenzifikaci
- Lidokain zajišťuje anestetický účinek pro vyšší komfort během aplikace
Ošetření s TEOSYAL® PureSense Redensity [I] probíhá formou drobných vpichů napříč podkožím tak, aby se kyselina hyaluronová i komplex na obnovu dermy rovnoměrně rozprostřel 1. TEOSYAL® PureSense Redensity [I] je vhodný pro obličej, krk
a rovněž dekolt, který je tradičním ošetřeními často ignorován nejen pro svou zvýšenou citlivost. Inovace TEOXANE zaručuje
jednotné a decentní výsledky: plet je rovnoměrně a přirozeně vyplněna, působí hladkým dojmem a obnoven je její jas.

Výsledek měsíc po třetí
aplikaci Teosyal PureSense
Redensity [I]2
Technika: multi-bolus

Teoxane Data Source

Množství aplikované během
jednoho ošetření: 2 ml
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O TEOXANE Laboratories
Laboratoře TEOXANE byly založeny v roce 2003 v Ženevě a specializují se na vývoj a výrobu dermálních výplní na bázi kyseliny hyaluronové. V důsledku
nekompromisního závazku k inovaci, kvalitě a spokojenosti pacientů, patří dnes TEOXANE mezi tři celosvětově nejvýznamnější výrobce produktů na bázi kyseliny
hyaluronové, které exportuje do více než 80 zemí. Pro více informací, prosím, navštivte www.teoxane.com.
O Anti-Aging & Beauty Trophy
Anti-Aging & Beauty Trophy pořádají EuroMediCom a WOSIAM jako uznání jednak společnostem, kterým se daří inovovat produkty a prostředky v oblasti
estetického a anti-aging lékařství, stejně tak jako lékařům a jejich nejlepším případovým studiím. Laboratoře TEOXANE byly oceněny Anti-Aging & Beauty Trophy
za TEOSYAL® PureSense Redensity [I] v kategorii nejlepších revitalizérů pleti na prvním ročníku kongresu AMEC v Paříži.
Kontakt pro novináře:
Pauline Béroard, tiskový mluvčí
E-mail: p.beroard@teoxane.com
Tel.: +33 1 44 40 88 90

* čeká se na patentování
1
Tři aplikace ve třítýdenních intervalech jsou doporučovány pro optimální redenzifikaci pleti. Je doporučováno podstoupit je v průběhu roku 2-3, aby byly účinky ošetření zachovány.
2
Multicentrická studie účinnosti Teosyal PureSense Redensity I podle protokolu 3 aplikací v 3týdenních intervalech s kontrolní návštěvou po měsíci od třetí aplikace. Dr Carré, Dr Vivier
(Francie), Dr Knoll (Německo), 42 pacientů, duben 2011.

Sebejistá svou pletí, sebejistá v životě

