


כותרת ראשית

רסטילן. במיוחד עבורך
בזכות המדע. בשביל היופי

ככל שאנו מתבגרים איכות העור שלנו משתנה. אובדן של רמות שומן חיוניות, 
שלנו  הפנים  לעור  גורמים  העור  של  הגמישות  וברמת  הקולגן  ברמות  ירידה 
לאבד נפח ולהיחלש. אנו מתחילים להבחין בהיווצרותם של שקעים וקמטים, 

וכך להיראות מבוגרים יותר.

בזכות קו המוצרים החדשני של רסטילן, הרופא שלך יתאים עבורך באופן 
אישי את הטיפול הטוב ביותר לעיכוב סימני הגיל.

רסטילן, החומצה הבטוחה והטובה בעולם, מהווה את המפגש בין עולם המדע 
ליופי הטבעי, אליו את שואפת. זהו ג'ל צלול, עשוי מחומצה היאלורונית טהורה, 
מבוקרים  גנטית  הנדסה  בתהליכי  ביותר,  הטובים  הגלם  מחומרי  המופקת 

בקפידה ובמינימום התערבות כימית.

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ו-30 מיליון טיפולים המבוצעים על ידי עשרות 
אלפי רופאים מוסמכים ברחבי העולם, רסטילן מעניק לעורך נפח ולחות עם 

תוצאות מיידיות הנשמרות לאורך זמן.

רסטילן מציע את המגוון הגדול ביותר של טיפולים בטוחים בהתאמה אישית. 
קמטים  ולהחליק  למלא  עורך,  את  ולחדש  להצעיר  תוכלי  רסטילן  בעזרת 
עמוקים, לפסל את תווי הפנים, למלא ולהדגיש את שפתייך. רסטילן מתאים 

לכל אלה ועוד.

אם כך, לא פלא שרסטילן היא הבחירה הטבעית והמועדפת ע"י רוב הרופאים 
ביותר בישראל על פי סקרי ברנדמן  בישראל. רסטילן היא החומצה הנמכרת 

וגיאוקרטוגרפיה 2014-2017.
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 ככל שאנו מתבגרים איכות העור שלנו משתנה. אובדן של רמות שומן חיוניות,
ירידה ברמות הקולגן וברמת הגמישות של העור גורמים לעור הפנים שלנו לאבד נפח 

ולהיחלש. אנו מתחילים להבחין בהיווצרותם של שקעים וקמטים הגורמים למראה 
מבוגר יותר. 

בזכות קו המוצרים הרחב והחדשני של רסטילן, הרופא שלך יתאים עבורך 
באופן אישי את הטיפול הטוב ביותר לעיכוב סימני הגיל.

רסטילן, החומצה ההיאלורונית הבטוחה והטובה בעולם, מהווה את המפגש בין 
עולם המדע ליופי הטבעי, אליו את שואפת. רסטילן הינו ג'ל צלול, עשוי מחומצה 

היאלורונית טהורה, המופקת מחומרי הגלם הטובים ביותר, בתהליכי הנדסה גנטית 
מבוקרים בקפידה ובמינימום התערבות כימית.

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ו-40 מיליון טיפולים המבוצעים על ידי עשרות 
אלפי רופאים מוסמכים ברחבי העולם, רסטילן מעניק לעורך נפח ולחות עם 

תוצאות מיידיות הנשמרות לאורך זמן.

רסטילן מציע את המגוון הגדול ביותר של טיפולים בטוחים בהתאמה אישית: 

מילוי קמטים

הצערה וחידוש העור

מילוי נפחים

מילוי שקעים מתחת לעיניים

פיסול והדגשת עצמות הלחיים וקו הלסת

עיצוב אף וסנטר

עיצוב ומילוי שפתיים

תיקון א-סימטריה
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אם כך, לא פלא שרסטילן היא הבחירה הטבעית והמועדפת ע"י רוב הרופאים 
ביותר בישראל על פי סקרי ברנדמן  בישראל. רסטילן היא החומצה הנמכרת 

וגיאוקרטוגרפיה 2014-2017.
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רסטילן. חומרי המילוי המובילים בעולם

המוביל בעולם

היעיל ביותר

מופחת כאב

3020

עם למעלה מ-30 מיליון מטופלים ועם 20 שנות ניסיון, רסטילן הוא חומר המילוי 
המוביל בעולם.

כחומר  ברסטילן  בחרו  אשר  בלבד  רופאים  ידי  על  מבוצעים  רסטילן  טיפולי 
המועדף עליהם.*

תוצאות רסטילן נראות מיד עם סיום הטיפול והוכחו כנשמרות לאורך זמן רב, 
למשך 18 עד 36 חודשים.**

במשך 20 שנות קיומו, רסטילן נבדק בידי מאות חוקרים ברחבי העולם והוכח 
כיעיל ביותר בלמעלה מ-220 מחקרים קליניים.

הזרקה  המבטיח  לידוקאין  האילחוש  חומר  את  מכילים  רסטילן  מוצרי  כל 
מופחתת כאב.
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2 **
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* ע"פ סקרי גאוקרטוגרפיה וברנדמן 2014-2017.

5

2014-2017 *
2 * על פי סקרי גיאוקרטוגרפיה וברנדמן 2014-2017**

** משתנה ממטופל/ת למטופל/ת. עם 2 טיפולים משלימים ומופחתי כמות במהלך התקופה.

הטהור, הטבעי והבטוח ביותר

 FDA רסטילן מהווה את קו המוצרים מאושרי
הרחב  האמריקאי(  והתרופות  המזון  )מנהל 
ביותר שקיים כיום בשוק חומרי המילוי. בנוסף 
 )CE( אירופה  של  התקינה  רשויות  ע"י  מאושר 

ומשרד הבריאות בישראל.

חומצה  על  מבוסס  הוא  החי.  מן  שאינו  הראשון  המילוי  חומר  הינו  רסטילן 
בקפידה  מבוקרים  גנטית  הנדסה  בתהליכי  המיוצרת  טהורה,  היאלורונית 
ובמינימום התערבות כימית. בזכות אלו, רסטילן דומה לחומצה המצויה באופן 

טבעי בגופך, דבר המפחית את הסיכון לרגישות יתר.

את  מותיר  ברסטילן  טיפול  ביותר*.  הבטוח  כחומר  בסקרים  מוביל  רסטילן 
פנייך עם הבעה טבעית ומבטיח לך להשיג את היופי המעודן שתמיד רצית.

אם כך, לא פלא שרסטילן היא הבחירה הטבעית והמועדפת ע"י רוב הרופאים 
בישראל. רסטילן היא החומצה הנמכרת ביותר בישראל על פי סקרי ברנדמן 

וגיאוקרטוגרפיה 2014-2017.
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היעיל ביותר
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עם למעלה מ-30 מיליון מטופלים ועם 20 שנות ניסיון, רסטילן הוא חומר המילוי 
המוביל בעולם.

כחומר  ברסטילן  בחרו  אשר  בלבד  רופאים  ידי  על  מבוצעים  רסטילן  טיפולי 
המועדף עליהם.*

תוצאות רסטילן נראות מיד עם סיום הטיפול והוכחו כנשמרות לאורך זמן רב, 
למשך 18 עד 36 חודשים.**

במשך 20 שנות קיומו, רסטילן נבדק בידי מאות חוקרים ברחבי העולם והוכח 
כיעיל ביותר בלמעלה מ-220 מחקרים קליניים.

הזרקה  המבטיח  לידוקאין  האילחוש  חומר  את  מכילים  רסטילן  מוצרי  כל 
מופחתת כאב.
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רסטילן. במיוחד עבורך
בזכות המדע. בשביל היופי

ככל שאנו מתבגרים איכות העור שלנו משתנה. אובדן של רמות שומן חיוניות, 
שלנו  הפנים  לעור  גורמים  העור  של  הגמישות  וברמת  הקולגן  ברמות  ירידה 
לאבד נפח ולהיחלש. אנו מתחילים להבחין בהיווצרותם של שקעים וקמטים, 

וכך להיראות מבוגרים יותר.

בזכות קו המוצרים החדשני של רסטילן, הרופא שלך יתאים עבורך באופן 
אישי את הטיפול הטוב ביותר לעיכוב סימני הגיל.

רסטילן, החומצה הבטוחה והטובה בעולם, מהווה את המפגש בין עולם המדע 
ליופי הטבעי, אליו את שואפת. זהו ג'ל צלול, עשוי מחומצה היאלורונית טהורה, 
מבוקרים  גנטית  הנדסה  בתהליכי  ביותר,  הטובים  הגלם  מחומרי  המופקת 

בקפידה ובמינימום התערבות כימית.

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ו-30 מיליון טיפולים המבוצעים על ידי עשרות 
אלפי רופאים מוסמכים ברחבי העולם, רסטילן מעניק לעורך נפח ולחות עם 

תוצאות מיידיות הנשמרות לאורך זמן.

רסטילן מציע את המגוון הגדול ביותר של טיפולים בטוחים בהתאמה אישית. 
קמטים  ולהחליק  למלא  עורך,  את  ולחדש  להצעיר  תוכלי  רסטילן  בעזרת 
עמוקים, לפסל את תווי הפנים, למלא ולהדגיש את שפתייך. רסטילן מתאים 

לכל אלה ועוד.

אם כך, לא פלא שרסטילן היא הבחירה הטבעית והמועדפת ע"י רוב הרופאים 
ביותר בישראל על פי סקרי ברנדמן  בישראל. רסטילן היא החומצה הנמכרת 

וגיאוקרטוגרפיה 2014-2017.
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תמיד רצית עור קורן, רך וחלק שתוכלי לראות, להרגיש ולאהוב? 
כמו מליוני נשים בעולם, גם את תוכלי להשיב לעצמך את העור החלק שתמיד 
רצית. מוצרי רסטילן סקינבוסטרס מהווים פריצת דרך בטיפול באיכות העור 

ובקמטוטים. 

רסטילן סקינבוסטרס הינה חומצה היאלורונית המיוצרת 
בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת ספיחה אדירה 

ושימורם בעור לתקופה  של מים 
כתוצאה  חודשים.  מספר  של 
ניכר  בשינוי  להבחין  ניתן  מכך, 
בעור, המשיב לעצמו את הרכות 

והמראה הצעיר והקורן.

לאילו שימושים נועד הטיפול?

רסטילן סקינבוסטרס מתאים לשימוש במגוון טיפולים רפואיים אסתטיים:

• חידוש ורענון עור הפנים
• טיפול בקמטוטים ושיפור איכות העור עבור כל סוגי העור

• טיפול באזורים רגישים כמו עור הצוואר, 
המחשוף וגב כף היד

•  שיפור מראה ומרקם עור פגום כתוצאה 
מצלקות אקנה או מנזקי שמש

• מתאים לעור צעיר ובוגר, לגברים ונשים כאחד

רסטילן סקינבוסטרס. הסוד לעור נפלא ובריא

רסטילן סקינבוסטרס - מחדיר לחות אל השכבות התת-עוריות 
למראה עור טבעי, זוהר ונהדר
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רסטילן, החומצה הבטוחה והטובה בעולם, מהווה את המפגש בין עולם המדע 
ליופי הטבעי, אליו את שואפת. זהו ג'ל צלול, עשוי מחומצה היאלורונית טהורה, 
מבוקרים  גנטית  הנדסה  בתהליכי  ביותר,  הטובים  הגלם  מחומרי  המופקת 

בקפידה ובמינימום התערבות כימית.

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ו-30 מיליון טיפולים המבוצעים על ידי עשרות 
אלפי רופאים מוסמכים ברחבי העולם, רסטילן מעניק לעורך נפח ולחות עם 

תוצאות מיידיות הנשמרות לאורך זמן.

רסטילן מציע את המגוון הגדול ביותר של טיפולים בטוחים בהתאמה אישית. 
קמטים  ולהחליק  למלא  עורך,  את  ולחדש  להצעיר  תוכלי  רסטילן  בעזרת 
עמוקים, לפסל את תווי הפנים, למלא ולהדגיש את שפתייך. רסטילן מתאים 

לכל אלה ועוד.

אם כך, לא פלא שרסטילן היא הבחירה הטבעית והמועדפת ע"י רוב הרופאים 
ביותר בישראל על פי סקרי ברנדמן  בישראל. רסטילן היא החומצה הנמכרת 

וגיאוקרטוגרפיה 2014-2017.
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רסטילן סקינבוסטרס. הסוד לעור נפלא ובריא
תמיד רצית עור קורן, רך וחלק שתוכלי לראות, להרגיש ולאהוב?

החלק  העור  את  לעצמך  להשיב  תוכלי  את  גם  בעולם,  נשים  מליוני  כמו 
בטיפול  דרך  פריצת  מהווים  סקינבוסטרס  רסטילן  מוצרי  רצית.  שתמיד 

באיכות העור ובקמטוטים. 

היאלורונית  חומצה  הינה  סקינבוסטרס  רסטילן 
ייחודית המאפשרת ספיחה  המיוצרת בטכנולוגיה 
אדירה של מים ושימורם בעור לתקופה של מספר 

ניתן  מכך,  כתוצאה  חודשים. 
בעור,  ניכר  בשינוי  להבחין 
הרכות  את  לעצמו  המשיב 

והמראה הצעיר והקורן.

לאילו שימושים נועד הטיפול?

אסתטיים.   רפואיים  טיפולים  במגוון  לשימוש  מתאים  סקינבוסטרס  רסטילן 
הראשון הוא חידוש ורענון עור הפנים, טיפול בקמטוטים ושיפור איכות העור, 
הצוואר,  עור  כמו  רגישים  באיזורים  הוא  נוסף  שימוש  העור.  סוגי  כל  עבור 
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לשיפור  גם  מתאים  סקינבוסטרס  רסטילן 
מצלקות  כתוצאה  פגום  עור  ומרקם  מראה 

אקנה או מנזקי השמש. 

לגברים  ובוגר,  צעיר  לעור  מתאים  הטיפול 
ונשים כאחד.

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

ובקמטוטים. 

רסטילן סקינבוסטרס הינה חומצה היאלורונית המיוצרת 
בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת ספיחה אדירה 

ושימורם בעור לתקופה  של מים 
כתוצאה  חודשים.  מספר  של 
ניכר  בשינוי  להבחין  ניתן  מכך, 
בעור, המשיב לעצמו את הרכות 

והמראה הצעיר והקורן.

לאילו שימושים נועד הטיפול?

רסטילן סקינבוסטרס מתאים לשימוש במגוון טיפולים רפואיים אסתטיים:

• חידוש ורענון עור הפנים
• טיפול בקמטוטים ושיפור איכות העור עבור כל סוגי העור

• טיפול באזורים רגישים כמו עור הצוואר, 
המחשוף וגב כף היד

•  שיפור מראה ומרקם עור פגום כתוצאה 
מצלקות אקנה או מנזקי שמש

• מתאים לעור צעיר ובוגר, לגברים ונשים כאחד

רסטילן סקינבוסטרס. הסוד לעור נפלא ובריא

רסטילן סקינבוסטרס - מחדיר לחות אל השכבות התת-עוריות 
למראה עור טבעי, זוהר ונהדר
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כותרת ראשית

רסטילן. במיוחד עבורך
בזכות המדע. בשביל היופי
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וכך להיראות מבוגרים יותר.
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בקפידה ובמינימום התערבות כימית.

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ו-30 מיליון טיפולים המבוצעים על ידי עשרות 
אלפי רופאים מוסמכים ברחבי העולם, רסטילן מעניק לעורך נפח ולחות עם 

תוצאות מיידיות הנשמרות לאורך זמן.

רסטילן מציע את המגוון הגדול ביותר של טיפולים בטוחים בהתאמה אישית. 
קמטים  ולהחליק  למלא  עורך,  את  ולחדש  להצעיר  תוכלי  רסטילן  בעזרת 
עמוקים, לפסל את תווי הפנים, למלא ולהדגיש את שפתייך. רסטילן מתאים 

לכל אלה ועוד.

אם כך, לא פלא שרסטילן היא הבחירה הטבעית והמועדפת ע"י רוב הרופאים 
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