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Juvéderm®-i näo täitesüstid on miljonite lemmikud 
Miljonid inimesed kogu maailmas usaldavad oma välimuse 
parandamise Juvéderm®-i hooleks. 
   Ületamatu teaduslik tehnoloogia on võimaldanud meil välja 
töötada harukordselt ühtlase konsistentsiga geeli. See tähendab, et 
Juvéderm® tungib hõlpsasti naha sisse, näeb välja ja tundub loomulik. 

Juvéderm®-i süstid kujutavad endast minimaalselt 
invasiivset kosmeetilist protseduuri, seega on 
paranemisaeg lühike ja normaalne igapäevaelu 
jätkub suurema häirimiseta. On tõestatud, et 
tulemused jäävad püsima kuni üheks aastaks.

Astuge maailma ette kaunina ja parima enesetundega
Vanemaks saamine annab kogemusi ja enesekindlust, kuid 
midagi võib aja jooksul ka kaotsi minna – see on naha nooruslik 
väljanägemine. Siis võib juhtuda, et välimus ei klapi enam teie 
pulbitseva elujõuga.. 
    Juvéderm® on näo täitesüstide sari, mis eemaldab õrnalt 
vananemismärgid või rõhutab märkamatult looduse antut. 
Juvéderm®-i sari sisaldab preparaate igale näopiirkonnale. 
Arstiga nõu pidades on võimalik rõhutada enda parimaid 
omadusi ja saada ülimalt loomulik tulemus.
    Nägu on üks teie kallimaid varandusi; see on teie visiitkaart ja 
teie viis ennast väljendada; iga detail moodustab osa tervikust. 
Pidage oma arstiga nõu, kuidas Juvéderm© saab aidata teil 
saavutada meelepärane loomulik välimus.

‘Ma oleksin justkui puhkusel käinud… nahk 
on siledam ja ma näen noorem välja.’  — Violet

Juvéderm®-i on kasutatud enam kui 16  miljoni 
protseduuri juures ja see number kasvab iga päevaga.

Näo täitesüstid siluvad 

kortse ja lisavad täidlust 

tagasihoidlikul, kirurgilist 

sekkumist mittevajaval 

moel.



‘Seda kasutades näed säravam ja noorem välja.’ — Morag

Kuidas nahk vananeb?
Noort nahka niisutab seestpoolt 
hüaluroonhape, mis kujutab endast 
looduslikku suhkrut. Hüaluroonhape 
seob niiskust ja hoiab nahka niisutatuna, 
et see näeks nooruslik välja.
    Vanusega hakkab nahk hüaluroonhapet 
kaotama; nahk muutub kuivaks ega ole 
enam nii prink. Hakkavad tekkima kortsud 
ja nahakurrud. Vananemisprotsessis on 
oma osa ka muudel teguritel, näiteks 
raskusjõud tõmbab nahka allapoole, selle 
tulemusel muutub nahk lõdvemaks ja 
tekivad voldid.

Kuidas Juvéderm® toimib? 
Juvéderm® on hüaluroonhappe baasil välja töötatud naha täitesüstide sari, 
kusjuures iga täitegeeli koostis on loodud spetsiifilise ja ainulaadse probleemi 
kõrvaldamiseks. Arst süstib geeli ülipeene nõela abil naha alla. Geel täidab 

kortsud ja kurrud ning lisab märkamatult täidlust. Geelis 
olev hüaluroonhape seob niiskust. Olenevalt protseduurist 
ja tootest võivad tulemused püsida kuni 18 kuud. 
   Juvéderm® sisaldab ka valuvaigistit lidokaiini1, mis 
muudab protseduuri meeldivamaks.

Aja jooksul väheneb hüaluroonhappe 

hulk nahas.  

Kui hüaluroonhappe hulk väheneb, 

kaotab nahk noorusliku väljanägemise. 

Tekivad esimesed kortsukesed ja 

raskusjõu mõjul kujunevad nahavaod.

Juvéderm® täiendab naha 

hüaluroonhappe varusid.

Paljud niisutajad sisaldavad 

hüaluroonhapet, kuid näo sellised 

täitesüstid nagu Juvéderm® on ainus 

viis täiendada naha sees leiduvaid 

hüaluroonivarusid.

VANUs 

20-35

elUAAsTAT

VANUs

35-50

elUAAsTAT

VANUs

50+

elUAAsTAT

1. Välja arvatud Juvéderm® HYDRATe



sära

toob kontuurid esile

prink

värskendatud

tagasihoidlik rõhutamine

näeb loomulik välja pehmendab

naeruküllane

värskus

sädelus

loomulik täidlus

naeratus
lausa kutsub suudlema 

enesekindlus

Päris sõnad, päris tunded

Juvéderm® rõhutab igat näopiirkonda. 
Juvéderm®-i näo täitesüstide hulgas on suur valik erinevaid 
protseduure, millega saab tagasihoidlikult rõhutada iga näopiirkonda.
    Arst, kes on spetsialiseerunud näohooldustele, vaatab hoolikalt teie 
näo üle ja võtab aega, et murekohad teiega läbi arutada. Arst soovitab 
raviplaani, kasutades teie konkreetsete probleemide lahendamiseks 
Juvéderm®-i sarja tooteid eraldi või mitmekaupa koos.

Taaselustab 

Juvéderm® vähendab või silub miimikakurde, kortse 
ja nahavolte, et nägu näeks välja värskem ning 
säravam.
Tõstab

Juvéderm® taastab põskede ja lõuajoone kaotatud 
täidluse, mõjudes seeläbi kergelt tõstvana.
Piiritleb 

Juvéderm® joonistab märkamatult uuesti välja huulte 
ja näo kontuurid ning piiritleb need taas.

Juvéderm® rõhutab teie nägu 

peamiselt kolmel viisil

piiritletud

nooruslikum

Mõned sõnad, mida naised on kasutanud 
pärast ravi Juvéderm®-iga:



‘Kuigi ma ei ole protseduuridest kellelegi rääkinud, 
ütlevad inimesed, et ma näen värskem välja.’  — Amanda

Juvéderm® Ultra sari on end tõestanud tugevate kortsude
silumises ja tulemused püsivad kuni aasta jooksul.

Kus Juvéderm Ultra® sari 
silub teie nahka?

Taaselustab

Nahale ilmuvad vananedes kurrud ja kortsud, 

hüaluroonhappe hulk nahas väheneb ja hakkavad tekkima 

esimesed kortsukesed. Mõned kurrud muutuvad kortsudeks 

välistegurite, näiteks päikesekiirguse, toitumise ning 

aastatepikkuse näolihaste miimika mõjul. Kaalukaotuse ja 

naha lõtvumise tulemusel võivad kortsudest saada nahavaod. 

Üldlevinud miimikakortsukesed, kortsud ja nahavaod on:   

a) huulte ümber, b) kanavarbad silmade ümber, 

c) kulmudevahelised kortsud, d) nina ja suu ümber olevad 

naerukurrud ning e) kortsud lõua ümber.

Juvéderm® vähendab või silub miimikakurde, kortse ja 
nahavolte, et nägu näeks välja värskem ning säravam.

enne Pärast

Juvéderm® on silunud 
kulmudevahelised kortsud, nina 
ja suu ümber olevad naerukurrud 
ning silmadeümbruse 
kortsukesed.

Juvéderm Ultra® sari sisaldab 
tooteid naha silumiseks esimestest 
kortsukestest kuni sügavate 
nahavagude ja kortsudeni 

Kulmudevahelised 
kortsud

Kanavarbad 

Nina ja suu ümber 
olevad naerukurrud

Vertikaalsed kortsud 
huulte ümber

lõuaümbruse kortsud



Juvéderm® VOlUMA® toetav
mõju püsib kuni 18 kuud 

‘Kohe on näha positiivset mõju nahale… 
nägu oleks nagu tõstetud.’  — Violet

Tõstab

Raskusjõud tõmbab näonahka allapoole, 

nooruslikul näol on ümarad piirjooned, kõrged põsesarnad 

ja piiritletud lõuajoon. Põskedest ninatiibadeni on näojooned 

siledad, mitte lohkus. Vananemise tagajärjel hakkavad näo 

pehmed koed täidlust kaotama. Nahk kaotab ka elastsust 

ja siis pääseb mõjule raskusjõud. Nahk muutub lõdvaks ja 

näojooned vajuvad allapoole. 

Juvéderm® taastab põskede ja lõuajoone kaotatud 
täidluse, mõjudes seeläbi kergelt tõstvana.

enne Pärast

Juvéderm taastas naha kaotatud 
täidluse, et põsed oleksid uuesti 
nooruslikult siledad, kõrgemad 
ja pringimad.

Kuidas Juvéderm® VOLUMA® 
lidokaiiniga toetab teie nägu?

Juvéderm® VOlUMA® 
lidokaiiniga lisab täidlust aladele, 
mis vajaksid pisut enam tuge või 
rõhutamist.

Joonistab märkamatult põsed uuesti 
välja, muutes need kõrgemaks ja 
pringimaks

Taastab näo täidluse    

Taastab näo nooruslikumad 
proportsioonid

silub lõuajoont

Rõhutab põsesarnasid

Taastab naha niiskuse, et see muutus 
taas loomulikult elastseks ja oleks 
toonuses

Annab kergelt tõstva efekti kirurgilise 
sekkumiseta



Vananedes kaovad huulte ja näo kindlad kontuurid.

‘Kui keegi tuttavates kaaluks seda protseduuri, 
soovitaksin seda kindlasti.’ — Joy

Piiritleb

Vanusega kaotavad meie 

huuled kindlad piirjooned, 

muutuvad õhemaks ja 

huulekontuurid ei ole enam 

nii pringid.

sedamööda, kuidas väheneb 

hüaluroonhappe hulk 

nahas, kaob näo ümarus 

ja vähenevad nooruslikud 

põsekontuurid.

Huulenurkades on 

palju vertikaalseid 

miimikakortsukesi.

Aja jooksul kaotab näo 

keskosa täidlust ja lõua alla 

hakkab tekkima lõualott. 

lõug kaotab oma kindlad 

kontuurid.

Juvéderm® joonistab märkamatult uuesti välja huulte ja 
näo kontuurid ning piiritleb need taas.

enne Pärast

Juvéderm®-i kasutati huulte kuju 
piiritlemiseks, suu ümber olevate 
joonte silumiseks ja põskedele 
nooruslike joonte lisamiseks.

Kuidas Juvéderm® rõhutab huulte 
ja näokontuuride piirjooni?

Juvéderm® rõhutab suud ja näo 
piirjooni:  

Taastab ja joonistab uuesti välja 
loomuliku lõuakontuuri 

Taastab huulte täidluse ja rõhutab 
neid tagasihoidlikult 

silub huulekontuuri ümbritsevad 
vertikaalsed kurrud

Piiritleb huulekontuuri

Tõstab allavajunud suunurki

lisab põskedele täidlust, et 
taastada nende nooruslikkus

Annab peene, hästi piiritletud 
lõuajoone

Hiljutise uuringu tulemuste põhjal teatas 98% lidokaiiniga Juvéderm® VOlBellA® kasutanuist, et nad 
saavutasid oma eesmärgid huulte väljanägemise osas; tulemused püsisid kuni aasta.



Olenevalt Juvéderm®-i tootest võivad
tulemused püsida kuni 18 kuud.

Kuidas leida õige arst?
Esimene samm Juvéderm®-i protseduurideni on leida asjatundlik ja usaldusväärne 
arst. Paljud arstid on välja õppinud oskuslikult Juvéderm®-i süstima. Küsige 
kindlasti oma arstilt, millised on tema kogemused ja tulemused teiste patsientidega.   

Mida oodata enne ravi alustamist?
Arst nõustab teid põhjalikult, et mõistaksite täpselt oma vajadusi ja seda, mida te 
soovite rõhutada. Arst selgitab teile kõiki võimalusi tagamaks, et ravi Juvéderm®-iga 
täidab kõik teie ootused.

Mida teha pärast ravi? 
Arst nõustab teid protseduuri järgse hoolduse osas. Ta võib soovitada, et hoiduksite 
kuni 12 tunni jooksul jumestustoodete kasutamisest. Samuti võidakse teile soovitada 
vältida kahe nädala jooksul päikest, sauna ja aurusauna. Mõnel inimesel tekib 
süstekohtade piirkonnas kerge ajutine tundlikkus, paistetus või verevalum.

Lõpptulemus 
Kuna Juvéderm®-i näol ei ole tegemist kirurgilise protseduuriga, siis toimub 
paranemine väga kiiresti. Võite tähele panna, et inimesed kiidavad teie värskemat, 
säravat välimust, ega arva ära põhjust, miks te parem välja näete. See tähendab, et 
tulemused ei ole pealetükkivad ja näete välja loomulikult kaunis. Selle teadmisega on 
palju lihtsam lasta oma loomulikul sisemisel enesekindlusel särada ja paista silma igas 
eluvaldkonnas.

Miljonid inimesed armastavad meie saavutusi

Hiljutise uuringu tulemuste 
põhjal teatas 98% 
patsientidest, et hindavad 
Juvéderm®-i esteetilisi 
tulemusi 6–18 kuu pärast 
sama heaks või väga heaks, 
olenevalt tootest.



Juvéderm®-i on välja töötanud 
Allergan, rahvusvaheline 
tervishoiutoodete arendaja, kes on olnud meditsiinilise iluravi 
arengu eesotsas juba enam kui kolmkümmend viis aastat. 
 Meie Juvéderm®-i näo täitesüstide sari on välja töötatud 
eesrindliku tehnoloogia abil. sellistel protseduuridel on hea 
ohutusprofiil ning nende tulemused näevad loomulikud välja ja 
püsivad kaua.
 Meie filosoofia on lihtne: pakkuda teile ja teie arstile kliiniliselt 
tõestatud hea kvaliteediga näohooldust, mis vastaks teie ootustele 
ning mida te mõlemad saaksite usaldada. 
 et teada saada, mida Juvéderm® saaks teie heaks teha ja 
miks meid peaks usaldama, külastage Juvédermultra.co.uk ning 
pidage nõu kvalifitseeritud arstiga.

Juvéderm®-i on kasutatud 
enam kui 16 miljoni 
protseduuri juures ja 
see number kasvab iga 
päevaga.

Ewopharma AG Eesti filiaal
Pärnu mnt 15, 10141, Tallinn, Eesti
M.: +372 5180628, E.: a.koiv@ewopharma.ee

Koostamise kuupäev: Juuni 2014. EU/0220/2013

Juvéderm® on CE-märgistusega meditsiiniseadmete sari, millesse kuuluvad erineva spetsifikatsiooni ja 
omadustega tooted. Soovitame alati pidada nõu kvalifitseeritud arstiga, kes nõustab teid teie konkreetsetele 
vajadustele vastava toote valimisel.

Miljonite armastatud

Usaldusväärsed näo täi tesüstid


