
Чи всі дермальні філери з гіалуроновою
кислотою однакові?

Чи можна завдяки новим технологіям
контролювати ознаки старіння, що
наближаються так невпинно?

ПРИРОДНО 
ЧУДОВО

ВІДЧУВАЄШ 
СЕБЕ 

З ОНОВЛЕНОЮ 
ШКІРОЮ

БІОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОМОЛОДЖЕННЯ

Line



Fidia Pharma Group, італійська компанія  
та міжнародний лідер у виробництві гіалуронової 

кислоти та її натуральних похідних, розробила  
передові технології та протоколи  

для нової програми омолодження, яка повністю  
враховує вашу фізіологічну красу

Гіалуронова кислота є природним компонентом нашого 
організму; вона є цінним і незамінним компонентом, що 

забезпечує підтримку структури нашої шкіри.

Крім того, що вона надає шкірі пружності і пластичності, 
гіалуронова кислота забезпечує їй оптимальний рівень 
вологи, поглинаючи і зв’язуючи велику кількість води в 

позаклітинних просторах.

З часом кількість гіалуронової кислоти зменшується, і 
ознаки старіння стають очевидними: менше зволоження, 

втрата еластичності і тургору та руйнування структури шкіри.

ЯК  ГІАЛУРОНОВА 
КИСЛОТА МОЖЕ ДОПОМОГТИ 

МЕНІ ПІДТРИМАТИ  
МОЛОДІСТЬ ОБЛИЧЧЯ?



Окрім ефекту зволоження та наповнення, певні 
фракції гіалуронової кислоти також мають 
відновлювальну дію, стимулюють клітинну функцію, 
відновлюють пружність і зволоження зрілої шкіри, 
сприяти відновленню пошкодженої сонцем шкіри, 
підтримуючи природні регенеративні процеси.

Застосування гіалуронової кислоти на молодій шкірі може 
запобігти її старінню; 

якщо застосовувати її на більш зрілій шкірі, вона може  
відновити її об’єм і щільність.

ЦІЛІ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРЕПАРАТИ 
ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ВІД FIDIA

 зволоження і надання шкірі блиску; 
 збільшення щільності тканини, надання їй  

природного зовнішнього вигляду; 
 корекція та відновлення втраченого об’єму; 
 підтримка бажаного ефекту протягом певного часу.

ЩО  Я МОЖУ ОЧІКУВАТИ  
ВІД НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ  
НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ 
КИСЛОТИ?



Не всі шкірні препарати для ін’єкцій на основі 
гіалуронової кислоти діють однаково.
Лінія IAL-System, розроблена і вироблена компанією Fidia, 
завдяки новим, передовим технологіям може задовольнити 
широкий спектр потреб, щоб надати вашій шкірі свіжого і 
природного вигляду.

Лінійка продуктів заснована тільки на чистих молекулах 
гіалуронової кислоти фармацевтичного класу зі 
специфічними властивостями, які залежать від їх форми, 

розміру і технології, яка використовується.

Технологія M.O.S.T.  
Отримані за технологією просіювання, великі молекули 

гіалуронової кислоти зв’язують значну кількість води, 
яка безпосередньо зволожує шкіру

Технологія A.C.P. 
Завдяки повільному вивільненню, гіалуронова кислота здатна 

стимулювати вироблення нових клітин шкіри

Технологія MU.C.H. 
Завдяки поєднанню технологій A.C.P. і перехресних зв’язків,

гіалуронова кислота стимулює регенерацію тканин,
забезпечуючи при цьому об’єм, необхідний

для наповнення шкіри і ліфтингу

ЧОМУ  Я МАЮ ВИБРАТИ НОВЕ ПОКОЛІННЯ
ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ, ВИРОБЛЕНОЇ В ІТАЛІЇ?



 Ваша шкіра виглядає тьмяною?

 Ваша шкіра виглядає сухою?

 Чи є на вашій шкірі перші зморшки  
і ознаки старіння?

 Ви курите?

 Ваша шкіра постійно знаходиться  
під впливом сонця?

 Вам 30-40 років?

Технологія M.O.S.T. 
Великі молекули гіалуронової кислоти найкраще зволожують шкіру:

 Вони зв’язують велику кількість води, яка безпосередньо зволожує шкіру

 Ідеально підходить для сухої шкіри, схильної до появи тонких зморшок

Я ПОЧУВАЮСЯ ДОБРЕ, МАЮЧИ  ВІДНОВЛЕНУ  ШКІРУ

До Через 1 місяць

Надано Ezio Costa MD DDS (Італія)



 Шкіра на вашому обличчі, декольте або руках  
тонка і тендітна?

 Ви помітили появу гусячих лапок навколо очей,  
носогубних складок, складок на лобі  
або між бровнихзморшок? 

 Вам 40-45 років?

Технологія A.C.P. 
Менші молекули гіалуронової кислоти можуть стимулювати 
виробництво нових клітин шкіри:

 Надає ефект відновлення, роблячи шкіру більш еластичною і 
молодою.

 Спеціально розроблена діяти більш тривалий період часу 

Я ПОЧУВАЮСЯ ДОБРЕ, МАЮЧИ  БІЛЬШ ЩІЛЬНУ  ШКІРУ

До Через 45 днів

Надано Ezio Costa MD DDS (Італія)



 Вашим щокам або скроням потрібно більше об’єму?

 Контур обличчя змінюється? 

 Нижня частина обличчя почала обвисати і 
втрачати свою еластичність?

 Ваші носогубні складки стають глибше?

 Вам більше 45 років?

Технологія MU.C.H. 
Комбінація різних типів гіалуронової кислоти  
краще всього підходить для наповнення

 Стимулює регенерацію тканин

 Забезпечує об’єм, необхідний для наповнення шкіри і ліфтингу

До Через 6 місяців

Я ПОЧУВАЮСЯ ДОБРЕ, МАЮЧИ  ВІДНОВЛЕНУ  ШКІРУ



Підтримується безумовним 
освітнім грантом від

Я ДИВЛЮСЯ НА СЕБЕ І БАЧУ РІЗНИЦЮ

В руках досвідченого лікаря естетиста, 
Лінія Ial-System Fidia піклується про вашу природну красу

 Виглядайте добре для свого віку 

 Зберігайте свій природний вигляд 

 Знову надайте своєму обличчю свіжості

 Зберігайте свою природну красу 

 Не бійтесь естетичних процедур

Запитайте свого лікаря про результати, які можна 
отримати від нових естетичних процедур, про 
характеристики наповнювача, який використовується  
і досвід досліджень його виробника

Не всі препарати з гіалуроновою кислотою 
діють однаково

БУДЬ СОБОЮ, ТІЛЬКИ КРАЩЕ
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