
השיגו תוצאות טבעיות, הנמשכות לאורך 
זמן ויוצרות שיפור במיצוק העור ואיכותו, 
הודות לחידוש ייצור סיבי הקולגן שלכם.

הפעילו
את הכח

שבעורכם

התוצאות נראות לעין למשך 
25 חודשים לפחות לאחר 

ההזרקה האחרונה 1,2

סקולפטרה, הטיפול שבאמת עוצר 
את תהליך ההזדקנות

עלון מידע לרופא
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העקרונות
לעור מוצק

מהם סיבי קולגן? ומדוע הם חשובים לנו?

לרקמות 	  יציבות  המקנה  חלבון  הוא  קולגן 
רבות, בגופנו כגון: עצמות, גידים והעור.

לו 	  המעניק  מקולגן,  מורכב  מהעור   70%
תמיכה והינו חיוני לשמירה על לחות העור, 
צורתו וגמישותו. רמות גבוהות של קולגן הן 

היוצרות מראה עור צעיר, מוצק וחלק.4,3

השנים5 	  עם  בגופנו  פוחתת  קולגן  יצירת 
האיטי  הפיזיולוגי  לתהליך  בנוסף  וזאת 

והטבעי של שבירת הסיבים.5

להופיע 	  יחלו  פוחתת,  הקולגן  שכמות  ככל 
בפנינו סימני הזדקנות כגון: קמטים, איבוד 

נפח, עור נפול וירידה באיכותו.6-8

כיצד נוכל לדעת האם העור שלנו מאבד 
מגמישותו ומהמוצקות שלו?

נסו לצבוט לעצמכם את הלחיים, האם העור מרגיש

לכם שונה עם השנים? האם לוקח לו יותר זמן לחזור

למקומו הטבעי? אולי צורתו מתחילה להשתנות?

האם לדעתכם הוא פחות גמיש משהיה?
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80% 

מה

 SCULPTRA
יכול לעשות בשבילך?

חידוש
מבנה העור

עידוד יצירת סיבי קולגן

שיפור טבעי במיצוק העור
הנמשך לאורך זמן

מהמטופלים מדרגים
 SCULPTRA -את הטיפול ב

כ"טוב מאוד עד מצויין"
כ- 25 חודשים לאחר 
ההזרקה האחרונה.13
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מה משתנה
עם הגיל בעור

שלנו?

ככל שהשנים חולפות, עור הפנים נהיה דק יותר
עקב איבוד סיבי קולגן 3,4

הלחות בפנים פוחתת בשל
ירידה בכמות החומצה ההילארונית הטבעית שבו5

מיעוט ביצירת סיבי אלסטין5 גורם
לאיבוד גמישות העור. 

תהליכים אלו יאיצו את הופעת סימני ההזדקנות כגון:
קמטים, יובש ופנים נפולות.

תהליך ההזדקנות גורם לשינויים בעור ובמראה הפנים
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איך Sculptra משפר את העור מבפנים?
לשיפור  התורמים  קולגן  סיבי  של  מחודש  ייצור  המעודד  חומר  הינו   Sculptra
משפר  אלא  העור  הזדקנות  תסמיני  על  רק  לא  משפיע   Sculptra העור.  מראה 
עוזר   Sculptra זאת  בצורה  בעור.  ההתבגרות  לתהליכי  האחרים  הגורמים  את 
לו. שאבדו  נפחים  והחזרת  הפנים  עור  מיצוק  את  והדרגתי  טבעי  באופן  לשקם 

Sculptra

Collagen  
fibers

Fibroblasts 

על ידי עידוד יצירת קולגן, Sculptra מחדש בהדרגה את מבנה 
העור ומקנה לו מראה מוצק לאורך זמן.9-12

לאחר מס' ימים הנוזל המוזרק נספג בגוף.

חלקיקי ה- Sculptra מעודדים יצור סיבי קולגן בעור המשפרים 
את מראהו ומעניקים לו מראה מוצק, בריא וצעיר יותר.

Giant cells

Macrophages 

PLLA

Sculptra ממלא קמטים באופן מיידי וזמני וממלא חוסרים של 
את  משחזר   Sculptra ב-   )Poly-L-lactic acid) PLLA ה-  נפח. 

מבנה העור על ידי עידוד יצירת קולגן.

ההזרקה  באזור  יציבה  בצורה  נשארים   Sculptra חלקיקי 
ומתחילים בתהליך חידוש העור מבפנים.

יתפרקו   Sculptra ה-  חלקיקי  ההזרקה,  שלאחר  בחודשים 
תישאר  שנוצרה  החדשה  הקולגן  סיבי  רשת  אך  טבעי,  באופן 

ותגרום לשיפור במיצוק העור לאורך זמן.
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הגורמים
להזדקנות העור

להזדקנות העור ישנם 
גורמים גנטיים וסביבתיים, 

הפועלים בשני מישורים:

סיבות גנטיות – סיבות אלו מתייחסות לשינויים 
שלנו  האישי  הגנטי  המטען  ע"י  הנקבעים 
)DNA(. אלו הם תהליכים טבעים שקורים עם 
השנים וכוללים תסמינים כגון: קמטים, איבוד 
וכו׳. שינויים אלו אינם מושפעים מסגנון  נפח 

חיים או הרגלי תזונה.

מתייחסות  אלו  סיבות   – סביבתיות  סיבות 
להשפעות חיצוניות על עורנו, כאשר הבולטות 
ביניהן הינן חשיפה לשמש )קרינת UV(, עישון, 
העלולים  מסוימים  חיים  ואורחות  אוויר  זיהום 

להשפיע על מראה העור.
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100%
SCULPTRA ממטופלי
ימליצו על טיפול זה 

לחבריהם14

תוצאות אמיתיות
אפשרו לגוף שלכם להפעיל מחדש את יכולתו לייצר סיבי 
יגרמו  העור  מבנה  של  מחודשת  בנייה  עצמו,  משל  קולגן 

לשיפור במיצוק ומלאות במראהו הטבע של עורכם.

אליסה, בת 49 - טופלה ב- 5 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

45 ימים לאחרלפני תחילת הטיפול
הטיפול השני

Sculptra יצר אצלי שיפור עצום 
במראה וחיזקה לי את הבטחון העצמי.

אני נראית היום צעירה ב- 10 שנים.

קארה, בת 42 - טופלה ב- 3 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

8 חודשים לאחרלפני תחילת הטיפול
הטיפול האחרון

אני מאושר מהתוצאה ומהשיפור בנפח 
הפנים שלי ובמראה העור שלי.

אני מרגיש צעיר יותר ובריא יותר!

סטיוארט, בן 54 - טופל ב- 5 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

7 חודשים לאחרלפני תחילת הטיפול
הטיפול האחרון

התמונות הן של מטופלים אמיתיים. תוצאות יכולות להשתנות בין מטופלים.
התמונות לא עברו עיבוד או ריטוש.

© ד"ר לינדה איב. כל התמונות מאושרות לפרסום.

25 חודשים לאחר
הטיפול האחרון
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