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כותרת ראשית

רסטילן סקינבוסטרס המקורי
הרגישי את השינוי בעורך

רסטילן סקינבוסטרס הסוד לעור נפלא ובריא

תמיד רצית עור קורן, רך וחלק?
כמו מליוני נשים בעולם, גם את תוכלי להשיב לעצמך את העור החלק שתמיד 
העור  באיכות  בטיפול  דרך  פריצת  מהווים  סקינבוסטרס  רסטילן  מוצרי  רצית. 

ובקמטוטים. 

בטכנולוגיה  המיוצרת  היאלורונית  חומצה  הינה  המקורי  סקינבוסטרס  רסטילן 
מספר  של  לתקופה  בעור  ושימורם  מים  של  אדירה  ספיחה  המאפשרת  ייחודית 
חודשים. כתוצאה מכך, ניתן להבחין בשינוי ניכר בעור, המשיב לעצמו את הרכות 

והמראה הצעיר והקורן.
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כותרת ראשית

רסטילן סקינבוסטרס - לחות אל השכבות התת-עוריות 
למראה עור טבעי, זוהר וחיוני

רסטילן סקינבוסטרס הצטרפי לטרנד העולמי

לאילו שימושים נועד הטיפול ברסטילן סקינבוסטרס?
חידוש ורענון העור 9
טיפול בקמטוטים 9
שיפור איכות העור והענקת מראה זוהר 9
שיפור מראה ומרקם עור פגום 9
טיפול בצלקות אקנה 9
טיפול בנזקי שמש 9

לאילו איזורים נועד הטיפול ברסטילן סקינבוסטרס?
איזור הפנים 9
צוואר 9
מחשוף  9
גב כף היד 9

מיליון טיפולים שנות נסיון

מליון  ל-5.5  ומעל  שנים  ל-15  מעל  סקינבוסטרס  ברסטילן  משתמשים  רופאים 
טיפולים כבר בוצעו בזמן זה ברחבי העולם. רסטילן סקינבוסטרס הינו מוצר מבית 
גלדרמה, חברה בינלאומית מובילה בתחום רפואת העור. עבור גלדרמה הבטיחות 

שלך בראש סדר העדיפויות!
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תוצאות מובטחות לאורך זמן
לפני

לפני

אחרי

אחרי

אזור הפנים

צלקות אקנה חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל 

חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל 

רסטילן סקינבוסטרס מגוון טיפולים אסתטיים
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רסטילן סקינבוסטרס מגוון טיפולים אסתטיים

אחרילפני

אחרילפני

מחשוף

כפות ידיים

חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל לייט 

חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל     
ורסטילן סקינבוסטרס ויטל לייט
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כותרת ראשית

רסטילן סקינבוסטרס המקורי תאהבי את התוצאות
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מהמטופלות ציינו 
שהיו מעוניינות 

לחזור או להמשיך 
את הטיפול

מהמטופלות ציינו 
שהן מבחינות 

בשיפור גם אחרי
12 חודשים מאז 

הטיפול

מהמטופלות ציינו
שימליצו על

הטיפול לחברותיהן

מהמטופלות ציינו
שהעור שלהן נראה

צעיר יותר

כיצד הטיפול מתבצע?

רסטילן סקינבוסטרס המקורי מבוצע אך ורק על ידי רופאים מנוסים אשר מחדירים 
את החומר לעור באמצעות מחט דקיקה.

התוצאה של רסטילן סקינבוסטרס נבנית באופן הדרגתי מטיפול לטיפול ולכן אנו 
ממליצים על סדרה של 2-3 טיפולים עוקבים האורכים כ-15 דקות בהפרשים של 

2-4 שבועות זה מזה.

בזכות  למגע.  רך  ויהיה  אלסטי  בריא,  מראה  עורך  יקבל  הטיפולים  סדרת  בתום 
ייצובה של החומצה ההיאלורונית יימשך מראה חיוני זה למשך כ-12 חודשים. 

טיפול נוסף לאחר 6 חודשים ישמר את התוצאה למשך שנה נוספת.

רסטילן סקינבוסטרס טיפול עדין ומופחת כאב
מוצרי רסטילן סקינבוסטרס מכילים את חומר האילחוש לידוקאין 

המבטיח הזרקה מופחתת כאבים

תוצאות מובטחות לאורך זמן
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צידי העיניים

אזור המצח

לחיים

גב כף היד

קמטי חיוך

קמטוטים סביב הפה

צוואר

מחשוף

רסטילן, החומצה ההיאלורונית הבטוחה והטובה בעולם מבית 
גלדרמה, ענקית התרופות הבינלאומית, עם יותר מ-40 מליון 

טיפולים, ביותר מ-100 מדינות, כבר מעל 20 שנה

סדרת טיפולים חדשניים בהתאמה אישית



מרגישה שהעור שלך עייף, יבש או חסר ברק?
היית רוצה לטפל באיכות עורך ובקמטוטים?

נסי את רסטילן סקינבוסטרס המקורי, הרגישי את ההבדל בעורך.

לאחר הטיפול תהני מעור זוהר, קורן, בעל מראה טבעי וצעיר. תשפרי את מרקם 
עורך ואת האלסטיות שלו והתוצאות שכל כך תאהבי ישמרו לאורך זמן.

שאלי את הרופא המטפל שלך על השינוי שנעשה בזכות רסטילן סקינבוסטרס 
למליוני אנשים ברחבי העולם, מעל ל 5.5 מליון טיפולים כבר בוצעו.

רסטילן סקינבוסטרס המקורי, הרגישי את השינוי. 

סדרת המוצרי רסטילן מיובאת לארץ ע"י חברת א.מ.י טכנולוגיות. א.מ.י טכנולוגיות הינה חברה ליבוא ושיווק של ציוד רפואי 
מתקדם הפועלת בישראל כ-30 שנה ומייצגת באופן בלעדי מעל 20 חברות מובילות בתחומן מארה"ב ומאירופה

הטיפול מתבצע ע"י רופאים בלבד
היוועצי עם הרופא המטפל בך על הטיפול המתאים ביותר עבורך

www.ami.co.il
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