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Uma Jeunesse® to nowa jakość w zabiegach 
wypełniania tkanek na bazie kwasu 
hialuronowego. Dzięki najnowszym osiągnięciom 
biotechnologii oferujemy Ci niezwykle 
bezpieczny i dający długotrwałe efekty produkt.

Zalety stosowania Uma Jeunesse®

 – znakomity profi l bezpieczeństwa
 – długotrwały efekt wypełnienia tkanek
 – budowa molekularna zapewnia idealną 
adaptację z okalającymi tkankami

 – znakomite efekty w redukcji zmarszczek 
i terapiach wypełniających

 – odpowiedni dla każdego rodzaju skóry
 – opracowany i produkowany w jednym 
z najnowocześniejszych laboratoriów 
biotechnologicznych w Wielkiej Brytanii

 – posiada certyfi kat CE

Zapytaj swojego lekarza o naturalne efekty korekcji jakich 
możesz doświadczyć z Uma Jeunesse®

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii 
przez Cambridge Medical Aesthetics

REVISAGE
ul. Kolektorska 58a lok. 5, 01-692 Warszawa
tel. +48 22 379 71 47, fax +48 22 379 71 40
www.revisage.pl | biuro@revisage.pl

www.facebook.com/REVISAGE.SimplyAgeless

WY£¥CZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI

Znak handlowy Uma Jeunesse® jest własnością Cambridge Medical Aesthetics. Technologia DXN jest 
wpisana na listę patentów prowadzoną przez brytyjski urząd UK Intellectual Property Offi  ce. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Uma Jeunesse® jest innowacyjnym żelem 
na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego. 
Dzięki najnowszym osiągnięciom 
biotechnologii naukowcy z Cambridge Medical 
Aesthetics opracowali nową technologię 
produkcji kwasu hialuronowego dzięki czemu 
Uma Jeunesse® daje wyjątkowo naturalny
i długotrwały efekt korekcji.

Leczenie dysproporcji miedzy dolną i górną wargą

Korekckckcjjaja fałd nosowo-wargowych
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Z wiekekieeeemmmm TTTwoja skóra traccii nanatut raalnną ą 
elassttytytyczczczcznonośćść, aa nana jjejej ppowierzchhnini ppojojawawiają 
sięę ę ę pipipipiererwssw zeze zzmamarsrszczczkzki. Z cczazaseseemm zmzmmaraa szzzzzzczczczcczczczczzkkikikiki 
popopogłębębiaiająją sięię ttwow rzrzącą nnieieesestetetytytyczcznenenn bbbbbrurururururuuuzdzdzzzdzdzdzz yyyy.y.y.y. 
Twarz zazaczczyyna prprzyzybibierre aćaćć zzmmęmęęczczczczononononnnnny,y,y,y,yy,y,y,
nieatrakcyjny wyglądąd. TeTeTerararazzzz momomomożżeżeżeżeżeżeeszszszszszszszszsz zzzzzzatatatatatrrzymymaćać 
ten proces.

Uma Jeunesse® ttoooo gamamamamamaa ppppproduktówów 
dopasowanaa dddoo kooorererererekckckckckcji każdegogogogog rrrrrrodododododododzazajuju 
niedoskokonanaałołłoścściiii TwTwTwTwTwoojej sskókóryryryryyy.

BeBeezz wzglględędędędęduuuuu nanananaa wwwwwskskskskskskskskkaazazazazazazazazzzanaananananananiieie TTwówójj lekarz bbęędzie
mógłgł zzzzzaaaapapapapppproororooppopopopoononononononowawawawawwawawaaććććććć CCii oodpdpowiednii pprodukt 
zzzzz ggagagagaagaagg mymmmmmymymymymymy UUUUUmamamamamaaa JJJJJJJJJeeeeeeueue neessssee®®.

ZaZaZaZaZaZapypyppypypypypyytttttatatattaajjj sswswojojego lelekakarza o przeciwwskazania,
zazazalleleececeninia i śrśrododki ostrożności przed 
zazabiegegieiemm.

DzDzzięięiękki zaawansowanej technologii Double 
CrCrCrCC oss-Linking (DXN - podwójne sieciowanie
kwasu hialuronowego) Uma Jeunesse®

pozwala na zachowanie naturalnych efektów 
korekcji i długotrwały efekt przy maksymalnym
bezpieczeństwie terapii.

Laboratorium biotechnologiczne Cambridge 
Medical Aesthetics zaprojektowało produkt 
charakteryzujący się niezwykłą elastycznością, 
dający wyjątkowo naturalny efekt korekcji.

Kwas hialuronowy Uma Jeunesse® w postaci 
żelu wypełnia zmarszczki, odżywia i nawilża
skórę a także stymuluje ją do regeneracji.

JJJJJJJaaaaaaakkkkk wwwygląąądddaaa zzabiegg??

PPPrzeeddd zazabiegegiem z zazastosowaniem Uma 
JeJeJeununesesse®® lleekarzz przeanalizuje Twoją 
hihiststorięię mmedycyczzną oraz oceni jakie obszary 
Twwojojej skóryry zostaną poddane korekcji. 
DDzięki nnajajnowszym osiągnięciom medycyny 
estetetytycznej zabiegi korekcji są coraz bardziej 
kokomfortowe dla pacjenta. Zastosowanie
miejscowego kremu znieczulającego oraz 
techniki miękkiego liftingu z wykorzystaniem 
kaniul zamiast igieł zmniejszają nieprzyjemne 
odczucia podczas zabiegu poprawiając 
Twój komfort i pozwalają cieszyć się efektami 
zabiegu bez wyłączania z codziennych 
aktywności.

Kiedy będą widoczne efekty zabiegu?

Efekty korekcji z zastosowaniem Uma
Jeunesse® widoczne są natychmiast ppoo 
wykonaniu zabiegu. Na pełny efekt t nnależyżyyyy 
jednak poczekać kilka dni. Uma JJeue neessse® mmaaaa
niezwykłe właściwości wiązaniaia się 
z otaczającymi tkankami dzięękik  czemu efeeekktktktk  
korekcji jest bardzo naturalnyny i nie zmienennnniaiaia 
naturalnych rysów twarzy ppaca jenta.

Jak długo utrzymuje się eefekkkkttttt zzabieeeeeggggguuuu???

Badania kliniczne wskazująją, żeżeżeżeże efeektktkttkttyy y yy kkooorekccjiji 
z zastosowaniem Uma JeJeunnnnneseseesessee®® uuutrtrtrt zymuująją 
się od 9 do 12 miesięccyy, wwwww zzzalależeżeżeżżżnonononości odododod 
rodzaju Twojej skóryy,, trybybybybybuu żyżyżyżyycicicicia,aaa  wieieieekukukuku oorarazzz z
indywidualnych prereddyyyysssspspozzycycycccjjijijiji.


