
E X P E R T  N A  V Y P L N Ě N Í  V R Á S E K  A  H Y D R A T A C I  P L E T I

pro okamžité, viditelné 
a prirozené omlazení Vaší pleti

To nejlepší
z kyseliny hyaluronové



vyrobeno ve Švýcarsku
100% kyselina hyaluronová pro okamžité vyhlazení vrásek 



STÁRNUTÍ KŮŽE MÁ RŮZNÉ PŘÍČINY:

• Fyziologické faktory: postupem času se snižuje kvalita a množ-

ství vláken kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. Kůže tak 

ztrácí svou pevnost a pružnost.

• Vliv prostředí: vystavování kůže slunci, tabákovému kouři a stres, 

zvyšující produkci volných radikálů urychlují stárnutí kůže.

• Životní styl: životní styl a nedostatečná péče o pleť mohou mít 

vliv na předčasné stárnutí kůže.

STÁRNUTÍ KŮŽE

KYSELINA HYALURONOVÁ

*Zdroj: the Cosmetics observatory, říjen 2010

• Je přirozenou a podstatnou složkou kůže.
• Hydratuje pokožku, zajišťuje její pružnost a pevnost. Pleť je 

hladká a má přirozeně mladistvý vzhled.

• Postupem času se množství kyseliny hyaluronové v těle 
snižuje. Mezi 40. a 50. rokem věku mizí z těla až 50 % kyseliny 

hyaluronové.* S přibývajícím věkem pleť pod očima a na tvářích 

ztrácí svou plnost, objevují se první vrásky a kontury obličeje 

ochabují, což má vliv na celkový vzhled a harmonii tváře.

• Už mnoho let se kyselina hyaluronová využívá v oblasti estetické 

medicíny, ale také v dalších medicínských odvětvích, jako 

například v oftalmologii, revmatologii, gynekologii a ORL.



KOMPLEXNÍ ŘADA 
VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ 
S LIDOKAINEM ČI BEZ



TROJITÝ ÚČINEK TEOSYAL®

TEOSYAL® je exkluzivní řada injektovatelných dermálních výplní se 

100% kyselinou hyaluronovou. Není živočišného původu a je 
biologicky vstřebatelná a rozložitelná. Všechny vysoce kvalitní 

přípravky této řady byly vytvořeny tak, aby pečovaly o krásu celého 

obličeje. Nabízí konkrétní řešení pro jednotlivé oblasti tváře, krku, 

dekoltu a rukou. Působení kyseliny hyaluronové obnovuje hydrataci 

kůže, vyplňuje drobné vrásky, dodává tváři objem a je vhodné pro 

estetickou modelaci rtů. Přípravky TEOSYAL® umožňují obnovit 

kontury obličeje šetrným a přirozeným způsobem.

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ TEOSYAL®

*Multicentrická studie, 32 pacientů, Francie, 2010, lékaři: Trevidic MD a Claude MD

Aplikuje se přímo pod vrásku, vyplňuje ji zevnitř a díky 
vytvořenému objemu se vráska vypne a je okamžitě 
odstraněna.
98% spokojenost s vyplňujícím efektem*

TEOSYAL® VYPLŇUJE

TEOSYAL® má okamžitý liftingový účinek a dodává pokožce 
její ztracený objem. Díky tomu produkty TEOSYAL® představují 
šetrnější alternativu chirurgického zákroku.

TEOSYAL® OBNOVUJE OBJEM

Každá molekula gelu je schopna absorbovat až tisíckrát 
více vody než je její vlastní hmotnost. Tato vlastnost zajišťuje 
hloubkovou hydrataci a vyplnění ztraceného objemu pokožky.
88% spokojenost se zlepšením struktury a pružnosti 
kůže*

TEOSYAL® REVITALIZUJE



*Pro více informací se obraťte na svého lékaře.

JAKÁ OŠETŘENÍ 
MŮŽE VÁŠ LÉKAŘ 
PROVÉST POMOCÍ 
PŘÍPRAVKU 
TEOSYAL®?*

• Vyplnění vrásek

• Remodelaci lícních kostí 

a úpravu kontur tváře

• Zvětšení a modelaci objemu 

rtů s hloubkovým hydratačním 

účinkem

• Revitalizaci a hydrataci pokožky

• Prevenci výskytu tvorby vrásek 

i v těch nejcitlivějších oblastech 

jako je krk, dekolt, ruce a oční 

okolí



Výplň běžných vrásek

Ošetření tmavých kruhů pod očima

Doplňující ošetření

Jemný způsob, jak zvětšit objem

Intenzivní objem

Výplň hlubokých vrásek

Pro smyslné rty a přirozený vzhled

Hydratace a revitalizace pokožky

Obnovení struktury a jasu pokožky



+ 
VÝHODY

ŠETRNÁ APLIKACE

• 9 z 10 klientů považuje aplikaci produktů TEOSYAL® 
PureSense za výrazně méně bolestivější než ošetření 
výplňovými materiály bez obsahu lidokainu.*

• Optimální komfort po celou dobu ošetření. Před aplikací 

dermálních výplňových materiálů si 94 % klientů myslí, že 

ošetření bude bolestivé.* Pro zvýšení komfortu během aplikace 

vyvinuly TEOXANE Laboratories řadu dermálních výplní 

TEOSYAL® PureSense obsahující lokální anestetikum – 

lidokain. Ten je jedním z celosvětově nejpoužívanějších lokálních 

anestetik, které si oblíbili lékaři plasticko-estetické chirurgie, ale 

také specialisté ve stomatologii.

• 99 % klientů po aplikaci produktů TEOSYAL® PureSense 
uvedlo, že by ošetření podstoupilo znovu.*



• Vysoký standard kvality

• Výjimečná snášenlivost

100 % KLIENTŮ JE SPOKOJENO S ESTETICKOU ÚČINNOSTÍ**

• Už po první aplikaci jsou vrásky okamžitě vyplněny

• Výsledek je přirozený, s optimální a účinnou korekcí

DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚČINEK

OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST

OKAMŽITÝ A PŘIROZENÝ 
VÝSLEDEK

• Dlouhodobá účinnost - až 18 měsíců

• Kumulativní efekt

Přípravky TEOSYAL® obsahují jednu z nejvyšších koncentrací 

kyseliny hyaluronové na trhu a zajišťují tak trvanlivost působení až 

18 měsíců. Dlouhotrvající účinek produktů TEOSYAL® se zvyšuje 

s každou další aplikací. Pro dlouhodobé udržení dosaženého 

výsledku se doporučují dodatečné aplikace. Díky skutečnému 

kumulativnímu efektu je při další opakující se aplikaci zapotřebí 

menšího množství přípravku.

*Data, únor 2015
**Studie provedena na 32 klientech ve Francii, lékaři: Trevidic MD a Claude MD.



PŘED

PŘED

PO

PO

ZVĚTŠENÍ OBJEMU A ZVÝRAZNĚNÍ RTŮ

• Nasolabiální

 vrásky jsou 

 vyplněny

• Objem rtů je 

 přirozený

• Jemné vrásky

 jsou odstraněny,

 rty jsou výraznější

 a smyslnější

PŘED PO

• Vrásky na čele

 jsou odstraněny

Desetiminutové ošetření: aplikace jednou dávkou TEOSYAL® Global Action

Desetiminutové ošetření: aplikace dvěmi dávkami TEOSYAL® Deep Lines

Patnáctiminutové ošetření: aplikace jednou dávkou TEOSYAL® Kiss

ODSTRANĚNÍ JEMNÝCH A VYPLNĚNÍ HLUBOKÝCH 
VRÁSEK



PŘED PO

• Je obnoven objem 

 obličeje

• Navrácen objem 

 v lícní oblasti

• Náhrada objemu

 a úprava kontur 

 v oblasti tváře

Dvacetiminutové ošetření: aplikace dvěma dávkami TEOSYAL® Ultra Deep

PŘED PO

Dvacetiminutové ošetření: aplikace třemi dávkami TEOSYAL® Ultimate

VYTVOŘENÍ A OBNOVA PŘIROZENÉHO OBJEMU TVÁŘE 
A ZVÝRAZNĚNÍ KONTURY OBLIČEJE

PO

Patnáctiminutové ošetření: aplikace dvěma dávkami TEOSYAL® Ultra Deep

PŘED



• Exkluzivní složení 

zajistí přirozené výsledky

• Pokožku rovnoměrně

a přirozeně vypne

• Vyhlazení jí navrátí jas 

a pleť je znovu rozzářena

TEOSYAL® PURESENSE

BEAUTY BOOSTER



ŘEŠENÍ

Věk, stres, hormonální nerovnováha (po porodu, v menopauze, 

…), stejně tak jako sluneční záření, kouření a nezdravý životní styl, 

jsou faktory, které způsobují stárnutí kůže. Pokožka v každém 

věku působí starším dojmem ve chvíli, kdy je matná a bez lesku. 

Pleť vypadá unaveně, vznikají různé linie a záhyby, objevují se 

první vrásky. Pokožka přichází o schopnost dostatečné hydratace 

a mění svou strukturu, což může mít za následek vznik tmavých 

oblastí. Pokožka ztrácí svou přirozenou schopnost odrážet světlo. 

Působí smutně a vyčerpaně.

Nový koncept ošetření, který spojuje výplňové techniky a mezote-

rapii. Light FillingTM je komplex účinných látek, přirozeně vyskytující 

se v pokožce, který pleť hloubkově hydratuje a navrací pokožce 

pružnost. Obnovuje její strukturu a schopnost odrážet světlo, čímž 

navrací pleti mladistvý vzhled.

Light FillingTM ošetření je vhodné pro oblasti tváře, krku a rovněž 

dekoltu, které jsou obzvláště citlivé, jemné a často zanedbávané 

při běžných ošetřeních.

INOVACE V ESTETICKÉ MEDICÍNĚ



• 15 mg/g kyseliny hyaluronové: pro optimální hydrataci

• Komplex účinných látek, které obnovují strukturu pokožky: 
8 aminokyselin, 3 antioxidanty, 2 minerály a 1 vitamin

• Lidokain: anestetický účinek pro vyšší komfort při aplikaci

KDY PODSTOUPIT OŠETŘENÍ 
LIGHT FILLINGTM ?
V JAKÉMKOLIV VĚKU, KDYŽ SE OBJEVUJÍ A VZNIKAJÍ 
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY STÁRNUTÍ:

EXKLUZIVNÍ SLOŽENÍ LIGHT 
FILLINGTM

JAK ČASTO LIGHT FILLINGTM 
OPAKOVAT?

VELMI PEČLIVĚ VYBRANÉ ÚČINNÉ SLOŽKY, KTERÉ SE 
PŘIROZENĚ VYSKYTUJÍ V POKOŽCE:

• Unavené a pokleslé rysy tváře

• Ztráta jasu a zářivosti pleti

• Vrásky a záhyby

• Nespokojenost se stavem pokožky

• Pravidelně, pro celkové omlazení pleti: zpočátku se doporučují 

tři Light FillingTM ošetření v třítýdenních intervalech pro optimální 

obnovu jasu a struktury pokožky. Následně pak dvě až tři 

ošetření ročně pro zachování účinku.



*Multicentrální studie efektivnosti produktu TEOSYAL® PureSense Redensity [I] při dodržení procedury tří ošetření 
v třítýdenních intervalech a kontrolní návštěvy jeden měsíc po třetím ošetření. DR Carré, Dr. Viver (FR), Dr. Knoll 
(DE), 42 pacientů, duben 2011.

Pokožka se 

vypne

Zmizí tmavá 

místa

Kontury tváře

se obnoví

Zmizí tmavá 

místa

PŘED OŠETŘENÍM 1 MĚSÍC PO TŘETÍM OŠETŘENÍ 
PRODUKTEM TEOSYAL® 
PURESENSE REDENSITY [I]*

VIDITELNÉ A PŘIROZENÉ 
VÝSLEDKY



Teosyal REDENSITY® [II] je ochranná známka společnosti 
TEOXANE SA, jde o produkt z řady TEOSYAL® PURESENSE.



TEOSYAL® PURESENSE
REDENSITY [ II ]

• Zaručuje přirozenou a dlouhotrvající 
korekci

• Jedinečný komplex obnovující 
strukturu pokožky

• Vhodný pro korekci propadů 
a drobných váčků pod očima

REDENSITY  [    ]
BOJOVNÍK S KRUHY POD OČIMA

II



Je to injektovatelný gel na bázi kyseliny hyaluronové, speciálně 

navržený pro ošetření tmavých kruhů v jemné a citlivé oblasti 

kolem očí. Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí těla, kůži 

hydratuje a dodává jí pružnost a pevnost. Gel byl vyvinut na základě 

expertíz a odborných poznatků výzkumného a vývojového centra 

TEOXANE Laboratories.

Pro muže a ženy s kruhy pod očima. Produkt není vhodný pro 

pigmentované tmavé kruhy, ani pro rozsáhlé malární a palpebrální 

váčky, které jsou předmětem chirurgických zákroků.

• Výsledky jsou viditelné bezprostředně po zákroku a dle klinické 

studie(1) v průměru trvají po dobu 12 měsíců.

• TEOSYAL® PureSense REDENSITY [II] obsahuje lidokain, který 

během aplikace zajišťuje klientům optimální komfort.

• Zarudnutí a jemné podlitiny v ošetřované oblasti se mohou 

objevit, ale jejich vznik výrazně redukuje použití chladící gelové 

masky na oči bezprostředně po aplikaci.

INOVACE Z LABORATOŘÍ TEOXANE

CO JE TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY [II] ?

PRO KOHO JE TEOSYAL® PURESENSE REDENSITY [II] 
URČEN?

BEZPROSTŘEDNĚ VIDITELNÉ VÝSLEDKY S OVĚŘENOU 
KVALITOU

(1) Klinické hodnocení studie provedené mezi 67 pacienty sledovanými v průběhu jednoho roku.



PŘED

PO

• Kruhy a váčky pod očima 

Vašemu výrazu propůjčují 

smutný a unavený vzhled. 

Pleť v této oblasti je křehká 

a citlivě reaguje na únavu 

i první projevy stárnutí.

Fotografie: Dr. Alena Pallová (Slovensko)
*Arcane studie prováděná ve Francii v únoru 2011 na 4402 ženách ve věku 18-75 let.

VÍCE NEŽ 50 % ŽEN STARŠÍCH 30 
LET JE ZNEPOKOJENO TVORBOU 
KRUHŮ POD OČIMA*

• Po aplikaci gelu TEOSYAL® 

PureSense REDENSITY [II] 

jsou tmavá místa v oblasti 

očního okolí optimálně 

vyplněna a hydratována. 

Kyselina hyaluronová 

obsažená v gelu napomáhá 

dlouhodobému zlepšení 

hydratace pokožky a navrací 

jí pružnost a přirozený odstín.

OBJEVTE INOVACI LABORATOŘÍ TEOXANE



VÍTEJTE
V ÉŘE

DYNAMICKÉ
ESTETIKY

TEOSYAL®

RHA



RHA 1 RHA 2 RHA 3 RHA 4

ÚŽASNÁ ELASTICITA 
A FLEXIBILITA PRO VAŠI STÁLOU 
PŘIROZENOST
Kromě statického výrazu jsou to dynamické pohyby obličeje, které 

přispívají k Vaší přitažlivosti.

Běžný úsměv a řada dalších výrazů odráží Vaše emoce a prozrazuje 

Vaši povahu. Jsou to jen jemné rozdíly, které vytváří Váš individuální 

šarm a dělají Vás jedinečnými.

Právě produkty TEOSYAL® RHA představují výplň vrásek na bázi 

resilientní kyseliny hyaluronové, určené k podpoře pleti při každém 

pohybu, která zároveň pomáhá zachovávat vitalitu a jemnost Vaší 

tváře.



VAŠE OTÁZKY
NAŠE ODPOVĚDI

JE APLIKACE BOLESTIVÁ?

JE VÝSLEDEK OŠETŘENÍ OKAMŽITĚ VIDITELNÝ? A JAK 
DLOUHO ÚČINKY PŘÍPRAVKU TEOSYAL® TRVAJÍ?

Pokud jste citliví na bolest a obzvláště pak na ošetření v oblasti 

kolem rtů, TEOXANE Laboratories vyvinuly novou řadu 

výplňových materiálů obsahujících lokální anestetikum (lidokain), 

které nabízí větší komfort během aplikace i po ní. Ošetřující 

lékař Vám také může na přání nabídnout anestetický krém pro 

znecitlivění v oblasti aplikace nebo lokální anestezii. Samotná 

aplikace výplňových materiálů se provádí pomocí mikrojehliček 

nebo kanylou.

*Kromě mezoterapie

Výsledek je viditelný ihned po aplikaci.* Za účelem dosažení 

dlouhotrvajícího efektu se v závislosti na věku a struktuře 

pokožky doporučuje absolvovat 1 až 3 úvodní sezení. Pro 

každé další ošetření bude zapotřebí menší množství gelu díky 

jeho kumulativnímu efektu, jenž prodlužuje dobu působení 

přípravku TEOSYAL®. Výsledky aplikace mohou přetrvat 

až 18 měsíců. Záleží však na použitém druhu výplně. Pro 

prodloužení účinku aplikace dermálních výplní TEOXANE 

Laboratories vyvinuly komplexní řadu anti-aging kosmeceutiky 

s patentovanou technologií RHA (resilientní kyselina hyaluronová), 

pro optimální hloubkovou hydrataci, zesílení, ochranu a plnost 

pleti.



MOHOU SE PO APLIKACI PŘÍPRAVKU TEOSYAL® 
OBJEVIT NĚJAKÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?

EXISTUJÍ NĚJAKÉ KONTRAINDIKACE?

Po aplikaci se v místě vpichu může objevit slabé zarudnutí nebo 

drobný otok. Díky čistotě produktů TEOSYAL® tyto příznaky 

postupně do 3 hodin ustoupí a v průměru* do 24 hodin zmizí 

úplně. Pro zajištění dokonalého komfortu před i po estetickém 

zákroku, vyvinuly TEOXANE Laboratories speciální doplňkovou 

kosmeceutickou péči TEOXANE.

MOHU PODSTOUPIT APLIKACI VÝPLNÍ TEOSYAL® 
PO OŠETŘENÍ PEELINGEM NEBO LASEREM?

Výplně TEOSYAL® jsou nevhodné, pokud je u klienta známa 

přecitlivělost na kyselinu hyaluronovou, v období těhotenství 

a kojení, v případě autoimunní choroby nebo jiné choroby 

postihující imunitní systém, pokud je u klienta známa přecitlivělost 

na lokální anestetika, s poruchami kůže, hepatocelulární 

insuficiencí a pro epileptiky. Nedoporučuje se podstoupit 

aplikaci výplňových materiálů s obsahem kyseliny hyaluronové 

v kombinaci s peelingem, laserem nebo ošetřením ultrazvukem. 

Týden před aplikací výplňového materiálu TEOSYAL® se vyhněte 

užívání vysokých dávek aspirinu, protizánětlivých analgetik a léků 

snižujících srážlivost krve. V prvních dnech po aplikaci byste se 

měli vyhnout extrémním teplotám (vysoký chlad, sauna, solária 

a slunce).

Po ošetření peelingem nebo laserem je možné aplikaci výplněmi 

TEOSYAL® podstoupit, ale doporučuje se počkat alespoň 2 až 3 

týdny, kdy se kůže zcela zhojí.

*Prospektivní studie – Harryono JUDODIHARDJO, MBBS, MSc, PHD. A Peter DYKES, BSC, PHD – 25 
klientů – kožní chirurgie, červen 2008



www.teoxane.com
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LIPOELASTIC a.s.
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 571 116 301, Fax: +420 571 116 333
E-mail: teosyal@lipoelastic.com

www.facebook.com/lipoelasticcz
www.lipoelastic.cz

www.teosyal.cz


