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SEVENTY HYAL 2000 

 

 

 

 

 

 

Certyfikowany produkt do zabiegów mezoterapii  klasy III CE 0373 

KWAS HIALURONOWY 

                                                                                                                                                                 
Kwas hialuronowy to związek, który wiąże wodę w skórze właściwej.                                                   

W skórze ludzkiej jest składnikiem macierzy międzykomórkowej skóry właściwej.                              

W młodej skórze kwasu hialuronowego jest pod dostatkiem, co gwarantuje jej sprężystość i brak 

zmarszczek. Z wiekiem ilość kwasu maleje. W późniejszym czasie skóra człowieka się starzeje, traci 

zdolność wiązania wody i powstają zmarszczki. Jedna cząsteczka kwasu hialuronowego jest w stanie 

związać ok. 250 cząsteczek wody. 

 

Działanie : 

1. odzyskanie jędrności starzejącej się skórze oraz wygładzenie zmarszczek  

2. aktywacja naturalnych mechanizmów autonaprawczych, kontrola metabolizmu  

3. odziaływanie na strukturalne i funkcjonalne elementy skóry 
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PRODUKT ZAWIERA KWAS HIALURONOWY O MASIE CZĄSTECZKOWEJ POWYŻEJ 2000 kDa PODZIELONY 
NA DWIE FRAKCJE O RÓŻNYCH FUNKCJACH BIOLOGICZNYCH ZALEŻNYCH OD WIELKOŚCI 

CZĄSTECZKI 

 

 

                                ZALETY : 

1.bezpieczny, sterylny, apirogenny, wysokoplastyczny                                         

2.biotechnologiczny o wysokiej masie cząsteczkowej                                                                 

3.optymalnie skoncentrowany [30mg/ampułkostrzykawka] 

 

 

Fragmenty zawierające cząsteczki o wielkości > 2000 kDa 

     - powodują biorestrukturyzjację ,rezerwuar wody 

Fragmenty zawierające cząsteczki o wielkości < 100 kDa 

    -powodują biorewitalizację ,wywołują efekt sygnalizacyjny 

 

 

WIELKOCZĄSTECZKOWY NIEUSIECIOWANY KWAS HIALURONOWY 

Wysoka masa cząsteczkowa HYAL 2000 umożliwia odtworzenie struktury 

skóry podobną do tej z okresu lat młodzieńczych,  a poprawa aktywności 

komórkowej wymiany sygnalizacji i sprzyjające warunki produkcji nowego 

kolagenu elastyny są podstawą do tworzenia nowych tkanek skóry. 

Połączenie różnych wielkości HA powoduje większą aktywność biologiczną 

oraz pobudzenie aktywności sygnalizacyjnej przez co więcej komórek zostanie 

pobudzona do rewitalizacji. 

Proces wywołany przez wprowadzenie HA obejmuje szeroki zakres reakcji 

biologicznych 
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EFEKTY 

 

1.NAWILŻENIE  

natychmiastowe działanie nawilżające, skutkiem jest widoczna poprawa kondycji skóry. 

2.STYMULACJA FIBROBLASTÓW 

stymulacja wytwarzania większej ilości kolagenu. Efekt - odbudowa siatki kolagenowo-

elastynowej. 
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STOSOWANIE 

SKÓRA MŁODA  

  - 1 strzykawkę Seventy Hyal 2000 co 2 tygodnie - zabieg utrzymujący  po 4 zabiegach              - 

2 cykle rocznie 

SKÓRA DOJRZAŁA 

  - 1 strzykawka Seventy Hyal 2000 co 20 dni – zabieg utrzymujący po 5/6 zabiegach                        

- 2 cykle rocznie 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

PORADY  

1. Właściwe funkcjonowanie komórek poprawia świeżość i piękno skóry, co wizualnie zwiększa 

elastyczność twarzy. 

2. Policzki i dolne powieki są ważnym elementem określającym świeżość twarzy. 

3. Utrzymanie odpowiedniej objętości w tym obszarze ma zasadnicze znaczenie w procesach odmładzania 

twarzy. 

4. Konieczne jest poprawienie policzków, aby nadać twarzy młody wygląd, tworząc naturalny kontrast 

między policzkiem, dolną powieką i dolną częścią twarzy. 

5. Aby odtworzyć i utrzymać stan fizjologiczny ECM, należy poprawić:                                                                                

- Funkcjonalność metabolizmu komórkowego                                                                                                                          

- Gęstość i elastyczność tkanek                                                                                                                                                     

- Wyniki leczenia medycznego i estetycznego 
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CENA 

 

 

JEDNA AMPUŁKOSTRZYKAWKA  

ZAWIERA 2 ML KWASU  

HIALURONOWEO NIEUSIECIOWANEGO 

Cena za 1 ml ~ 116,50 zł 

        1x2ml  

  ~250 zł 

 

JEDNO OPAKOWANIE ZAWIERA  

3 AMPUŁKOSTRZYKAWKI PO  

2ML KWASU HIALURONOWEGO  

NIEUSIECIOWANEGO  

  3x2ml 

     ~699 zł 

 


