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ONE OF A KIND

 רסטילן, החומצה ההיאלורונית הבטוחה ביותר והמועדפת
על הרופאים בישראל*

על פי סקר שנערך ע״י מכון ברנדמן
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על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר לכל מטופלת, גלדרמה פיתחה את קו המוצרים הרחב 
 . והמגוון ביותר של חומרי המילוי הטובים ביותר בעולם (19)

רסטילן, לטיפול איכותי ובטוח המותאם לרצון המטופלות ולצורך שלך.

*ע"פ סקרי גיאוקרטוגרפיה וברנדמן 2013-2017

לרסטילן קו המוצרים הרחב והמגוון מאפשר טיפול
בהתאמה אישית לכל מטופלת בהתאם לסוג ולאיכות העור שלה

קו חומרי המילוי המגוון והרחב ביותר
שילוב תכונות ייחודי המאפשר מענה מושלם לכל צורך

שביעות רצון גבוהה של מיליוני מטופלות בעולם

רסטילן מציע את המבחר הגדול ביותר של חומצות היאלורוניות עם מענה טיפולי איכותי ופונקציונאלי.

ראולוגיות תכונות  של  ייחודי  אופטימאלי  שילוב  מתקיים  רסטילן  של  המילוי  חומרי   בכל 
יותר  מדויקות  לתוצאות  בכל פעם  להגיע  לך  זה מאפשר  ייחודי  תכונות  שילוב  ומאפיינים שונים. 

ומבטיח שתוכל להעניק מגוון טיפולים בהתאמה אישית, בהתאם לצורך שלך ולרצון המטופלת.

97% 90% 90% 96%

96% מהמטופלות 
ב-RESTYLANE ציינו כי

התוצאות נראות
טבעיות)9(

90% מהמטופלות
,RESTYLANE DEFYNE-ב

ציינו שהיו מעוניינות
להמשיך את הטיפול )7,8(

90% מהמטופלות
RESTYLANE REFYNE-ב
 ציינו שהעור שלהן נראה

צעיר יותר עם
מראה פנים מאוזן )6(

97% מהמטופלות
ב-RESTYLANE ציינו שהן

מבחינות בשיפור גם
אחרי 18 חודשים )3,4(

מאז הטיפול

2

המטופלות שלך פונות אליך בזכות הניסיון והמומחיות שלך
כל אחת מיוחדת

המשותף לכולן
הרצון להרגיש נפלא עם מראה טבעי ואלגנטי

לכל אחת ממהמטופלות שלך  צורך ייחודי ולכן לכל אחת מהן נדרש מענה טיפולי בהתאמה אישית. 

חלקן מבקשות למלא ולהחליק קמטים וכן להצעיר ולחדש את עורן. אחרות מעוניינות לפסל ולהדגיש 
את תווי הפנים. לחלקן עור רגיש או רפוי ולאחרות עור מתוח או גמיש, לכל אחת מבנה עצמות שונה 

וסימטריית פנים ייחודית לה.

רצון
המטופלת

אינדיקציות

מצב עורסוג עור

מבנה
עצמות מטופלת

על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר לכל מטופלת, גלדרמה פיתחה את קו המוצרים הרחב
והמגוון ביותר של חומרי המילוי הטובים ביותר בעולם )19(.

 רסטילן, המותג הבטוח, האיכותי והמוביל בישראל*, עם יותר מ-40 מיליון טיפולים )17(, ביותר מ-100
מדינות, כבר מעל 20 שנות ניסיון מוכח )18(. רסטילן מוביל בחזית החדשנות הטכנולוגית ומבוסס

.OBT -ו NASHA :על שתי טכנולוגיות ייחודיות
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על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר לכל מטופלת, גלדרמה פיתחה את קו המוצרים הרחב 
 . והמגוון ביותר של חומרי המילוי הטובים ביותר בעולם (19)

רסטילן, לטיפול איכותי ובטוח המותאם לרצון המטופלות ולצורך שלך.

*ע"פ סקרי גיאוקרטוגרפיה וברנדמן 2013-2017

לרסטילן קו המוצרים הרחב והמגוון מאפשר טיפול
בהתאמה אישית לכל מטופלת בהתאם לסוג ולאיכות העור שלה

קו חומרי המילוי המגוון והרחב ביותר
שילוב תכונות ייחודי המאפשר מענה מושלם לכל צורך

שביעות רצון גבוהה של מיליוני מטופלות בעולם

רסטילן מציע את המבחר הגדול ביותר של חומצות היאלורוניות עם מענה טיפולי איכותי ופונקציונאלי.

ראולוגיות תכונות  של  ייחודי  אופטימאלי  שילוב  מתקיים  רסטילן  של  המילוי  חומרי   בכל 
יותר  מדויקות  לתוצאות  בכל פעם  להגיע  לך  זה מאפשר  ייחודי  תכונות  שילוב  ומאפיינים שונים. 

ומבטיח שתוכל להעניק מגוון טיפולים בהתאמה אישית, בהתאם לצורך שלך ולרצון המטופלת.
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מאז הטיפול
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על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר לכל מטופלת, גלדרמה פיתחה את קו המוצרים הרחב 
 . והמגוון ביותר של חומרי המילוי הטובים ביותר בעולם (19)

רסטילן, לטיפול איכותי ובטוח המותאם לרצון המטופלות ולצורך שלך.

*ע"פ סקרי גיאוקרטוגרפיה וברנדמן 2013-2017

לרסטילן קו המוצרים הרחב והמגוון מאפשר טיפול
בהתאמה אישית לכל מטופלת בהתאם לסוג ולאיכות העור שלה

קו חומרי המילוי המגוון והרחב ביותר
שילוב תכונות ייחודי המאפשר מענה מושלם לכל צורך

שביעות רצון גבוהה של מיליוני מטופלות בעולם

רסטילן מציע את המבחר הגדול ביותר של חומצות היאלורוניות עם מענה טיפולי איכותי ופונקציונאלי.

ראולוגיות תכונות  של  ייחודי  אופטימאלי  שילוב  מתקיים  רסטילן  של  המילוי  חומרי   בכל 
יותר  מדויקות  לתוצאות  בכל פעם  להגיע  לך  זה מאפשר  ייחודי  תכונות  שילוב  ומאפיינים שונים. 

ומבטיח שתוכל להעניק מגוון טיפולים בהתאמה אישית, בהתאם לצורך שלך ולרצון המטופלת.
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על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר לכל מטופלת, גלדרמה פיתחה את קו המוצרים הרחב 
 . והמגוון ביותר של חומרי המילוי הטובים ביותר בעולם (19)

רסטילן, לטיפול איכותי ובטוח המותאם לרצון המטופלות ולצורך שלך.

*ע"פ סקרי גיאוקרטוגרפיה וברנדמן 2013-2017

לרסטילן קו המוצרים הרחב והמגוון מאפשר טיפול
בהתאמה אישית לכל מטופלת בהתאם לסוג ולאיכות העור שלה

קו חומרי המילוי המגוון והרחב ביותר
שילוב תכונות ייחודי המאפשר מענה מושלם לכל צורך

שביעות רצון גבוהה של מיליוני מטופלות בעולם

רסטילן מציע את המבחר הגדול ביותר של חומצות היאלורוניות עם מענה טיפולי איכותי ופונקציונאלי.

ראולוגיות תכונות  של  ייחודי  אופטימאלי  שילוב  מתקיים  רסטילן  של  המילוי  חומרי   בכל 
יותר  מדויקות  לתוצאות  בכל פעם  להגיע  לך  זה מאפשר  ייחודי  תכונות  שילוב  ומאפיינים שונים. 

ומבטיח שתוכל להעניק מגוון טיפולים בהתאמה אישית, בהתאם לצורך שלך ולרצון המטופלת.
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צעיר יותר עם
מראה פנים מאוזן )6(

97% מהמטופלות
ב-RESTYLANE ציינו שהן

מבחינות בשיפור גם
אחרי 18 חודשים )3,4(

מאז הטיפול
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רסטילן- מאפיינים ותכונות ראולוגיות
הדרך לתוצאה מושלמת עוברת בבחירת החומר הנכון

אזורי הטיפול ברסטילן

לחומרי מילוי מגוון רחב של מאפיינים ותכונות ראלוגיות כגון:

לרסטילן מגוון רחב של אפשרויות טיפול על מנת לסייע לרופא/ה 
לבנות תוכנית טיפול בהתאמה אישית למטופלת ולאינדקציה.

1

2
3

4

5
78

9 10

11
12

13

14

15

6

1   קמטים באזור המצח

2   רקות

3   קמטי זעף

4   קמטי חיוך בצידי העיניים

Tear Trough  5

6   אף

7   מילוי לחיים

8   עצמות לחיים

)NLF( 9   קמטי חיוך סביב הפה

10  קמטוטים מסביב לפה

11  שפתיים

12  קו הלסת

13  זויות הפה

14  סנטר

15  צוואר

16  מחשוף

17 גב כף היד

  Flexibility 
  Level of cross-linking 
  Gel texture 
  Gel particle size 
  Lifting capacity- G’,  G’’, G*

 הכרת התכונות והתועלות הנובעות מהן היא המפתח לבחירת החומר המתאים
ביותר תוך התייחסות לאינדיקציה, סוג ואיכות העור, מבנה העצמות ורצון המטופלת.

  Resistance to deformation 
  Product integration 
  Viscosity / Elasticity 
   Firmness 
   Concentration and Cohesiveness

5

רסטילן- לשמירה על הבעות הפנים הטבעיות
Worth Every Expression

סקרים ומחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים על קשר מובהק בין שביעות רצון לבין 
 שמירה על הבעות הפנים הטבעיות לאחר הזרקה. יתרה מזאת, אחד החסמים העיקריים

 לביצוע טיפולים אסתטיים הוא החשש ממראה שאיננו טבעי.
 הכרת המאפיינים והתכונות הראולוגיות של מגוון מוצרי רסטילן תאפשר לך התאמה מיטבית

של החומר המוזרק לשמירת ההבעות הטבעיות של המטופלת תוך התחשבות באנימציה, 
הגמישות והמתח הדינמי התוך רקמתי.

 הגישה החדשה של גלדרמה, יצרנית רסטילן, מתייחסת לחשיבות המראה הטבעי הן במצב
של תנועה ומימיקות בפנים והן במצב סטטי.

 הוכח כי הזרקת רסטילן מפחיתה את המתח התוך רקמתי באזורים המוזרקים במטופלים
בכל הגילאים )22,25,27(.

מודגמת בגיל 58

הבעות פנים מומלצות לצילום

 42 יום לאחר ההזרקה  לפני הזרקה

הדגמה של המתח התוך רקמתי באזור המוזרק לפני ואחרי הזרקה:

הכרת התכונות והתועלות הנובעות מהן, היא המפתח לבחירת החומר המתאים
ביותר תוך התייחסות לאינדיקציה, סוג ואיכות העור, מבנה העצמות ורצון המטופלת.

 אחד החסמים העיקריים לביצוע טיפולים אסתטיים הוא החשש ממראה שאיננו טבעי.
הגישה החדשה של גלדרמה, יצרנית רסטילן, מתייחסת לחשיבות המראה הטבעי הן במצב סטטי 

והן בעת תנועה ומימיקות בפנים.

סקרים ומחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים על קשר מובהק בין שביעות רצון לבין 
 שמירה על הבעות הפנים הטבעיות לאחר הזרקה. 

הכרת המאפיינים והתכונות הראולוגיות של מגוון מוצרי רסטילן תאפשר לך התאמה מיטבית של 
החומר המוזרק לשמירת ההבעות הטבעיות של המטופלת תוך התחשבות באנימציה, הגמישות 

והמתח הדינמי התוך רקמתי.

 הוכח כי הזרקת רסטילן מפחיתה את המתח התוך רקמתי באזורים המוזרקים במטופלים
בכל הגילאים )22,25,27(.
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 - NASHATM

Controlled Particle Sizing

Different Gel Textures

RestylaneRestylane Lyft 
(Restylane Perlane) 

One Degree of Cross-linking

NASHATM Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid

(stabilization) 
NASHATM

 
.(cross-link)

 
5

 
 

Entanglement 
of HA chains 

(natural cross-links)

Synthetic cross-links

20 mg/ml

Skinboosters Vital Light- 12 mg/ml 
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Lifting & Precision

טכנולוגיית NASHATM מתאפיינת בג'ל חזק משמעותית בהשוואה לשאר החומצות ההיאלורוניות 
המוכרות בשוק. כל זאת בכדי לשפר את יכולת ההרמה של הרקמה ולהבטיח מילוי קמטים 

ונפחים באופן מדוייק ואופטימלי, כזה הנשמר לאורך זמן.
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Restylane

Restylane Skinboosters Vital Light

Restylane Lyft

Restylane Skinboosters Vital

NASHATM מתאים במיוחד למטופלות בעלות עור עבה יותר

The Restylane range - from firm to flexible

 * NASHA gels include Restylane LYFT and Restylane
 ** OBT gels include Restylane DEFYNE, Restylane VOLYME, Restylane KYSSE and Restylane REFYNE

1.  Data on file. MA-43409

2.  Philipp-Dormston et al. Dermatol Surg 2018;44:826–832

 • The firmer NASHA gels* (lower xStrain and higher G') provide more support for lifting and precision
and the softer XpresHAn gels** are more flexible (high xStrain and lower G')1,2.
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 - NASHATM

Controlled Particle Sizing

Different Gel Textures

RestylaneRestylane Lyft 
(Restylane Perlane) 

One Degree of Cross-linking

NASHATM Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid

(stabilization) 
NASHATM

 
.(cross-link)

 
5

 
 

Entanglement 
of HA chains 

(natural cross-links)

Synthetic cross-links

20 mg/ml

Skinboosters Vital Light- 12 mg/ml 
8

- OBTTM

OBTTM Optimal Balance Technology

 OBT

Cross-linking
Four degrees of cross-
linking for different 
(firmness/softness) 
resistance to deformation  

.20 mg/ml

9

Restylane Kysse
(Emervel Lips)

Restylane Defyne
(Emervel Deep)

Restylane Volyme
(Emervel Volume)

Restylane Refyne
(Emervel Classic)

Restylane Fynesse
(Emervel Touch)

 OBTTM  מתאים במיוחד למטופלות

בעלות עור דק שאיכותו ירודה

Flexibility of Restylane OBT - the HA net

Restylane Defyne -More cross linked Restylane Refyne - Less cross linked

Contouring & Expression

Particle size

 OBTבטכנולוגיית
משולבות 4 רמות 

צילוב שונות, יחד עם 
3 רמות הומוגניות 

של גודל חלקיקים. 
בזכות כך מתקבל קו 

מוצרים מגוון ומותאם 
לאינדיקציות שונות 

המתאפיין ברכות 
ויכולת מילוי מאוזנת.

OBTTM  - הטכנולוגיה המאזנת בין רמת הצילוב וגודל החלקיקים
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שתי טכנולוגיות משלימות:
OBTTM -ו  NASHATM

  ג'ל חזק עם מינימום מודיפיקציה
  להרמה ולדיוק 

  אינטגרציה פוקלית ברקמה )22(
  מתאים במיוחד למטופלות

    בעלות עור עבה 
 mid face-להדגשת אזור ה  

  למילוי קמטים וקפלים )23(
  להשגת דיוק באיזורים: 

   אף, סנטר וקו הלסת

  ג'ל רך וגמיש בזכות דרגות שונות
  לשמירה על הבעות פנים טבעיות

    של קישרי צילוב )26(
  אינטגרציה מפוזרת ברקמה )22(

  מתאים במיוחד למטופלות בעלות עור
    דק שאיכותו ירודה

mid face -להשבת נפחים באזור ה  
  להדגשת קווי מתאר

  לטיפול באיזורים הדינמיים:
   שפתיים, נזולביאל ומריונטות )24,25,19(

 לרסטילן, קו המוצרים הרחב והמגוון ביותר בשוק חומרי המילוי.
מגוון זה מאפשר לך לבחור ולהתאים למטופלת את חומר המילוי הנכון ביותר עבורה.

Gel firmness G* (Pa) at 0.1 Hz

Restylane

Juvéderm 1,000100 6000

:NASHATM:OBTTM

)4(

11

התוצאות הטובות ביותר
עיצוב מדויק ונפח אופטימאלי הנשמרים לאורך זמן

עיצוב מדוייק
חלקיקי הג'ל בכל אחד ממגוון מוצרי רסטילן הינם מבוקרים והומגניים בגודלם )1(

הומוגניות בגודל החלקיקים:
תורמת להיערמותם של החלקיקים זה על גבי זה באופן אופטימלי	 
משפרת את יכולת ההרמה של הרקמה	 
מאפשרת לחלקיקים להישאר במיקום המדוייק בו הוזרק החומר )2(	 
מנבאת באופן מדוייק יותר את תוצאות הטיפול	 

נפח אופטימלי לאורך זמן 
רסטילן הינו חומר המילוי היחיד 

שהוכח כמחזיק תיקון מלא של קמטי 
הנאזו-לביאל )NLF( לתקופה של 36 

חודשים עם 2 טיפולי תחזוקה מופחתי 
חומר.)3,4(

Restylane Lyft
(Restylane Perlane)

Restylane Restylane Vital

Teosyal Ultra Deep Teosyal Deep Line Juvéderm Ultra 3

  ג'ל רך וגמיש בזכות דרגות שונות	 
של קישרי צילוב )26(

לשמירה על הבעות פנים טבעיות	 

אינטגרציה מפוזרת ברקמה )22(	 

  מתאים במיוחד למטופלות בעלות עור	 
דק שאיכותו ירודה

 	mid face -להשבת נפחים באזור ה

שחזור ועיצוב קווי מתאר שהטשטשו	 

  לטיפול באיזורים דינמיים:	 
שפתיים, נזולביאל ומריונטות )24,25,19(

 ג'ל חזק בעל דרגה אחידה של 	 
קשרי צילוב ומינימום מודיפיקציה

להרמה ולדיוק	 

אינטגרציה פוקלית ברקמה )22(	 

  מתאים במיוחד למטופלות	 
בעלות עור עבה

 	(4( mid face - להדגשת אזור ה

למילוי קמטים וקפלים עמוקים )23(	 

 להשגת דיוק והדגשת אזורים 	 
סטטיים: אף, סנטר, עצמות לחיים 

וקו לסת

FillLift Volumize

OBT ™NASHA™
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רסטילן
קו המוצרים הרחב והמגוון ביותר

Gel

Cross-linking

Gel texture

Flexibilty

Restylane Defyne  
(Emervel Deep)

Restylane Lyft  
(Restylane Perlane)

Restylane Kysse  
(Emervel Lips)

Moderately Firm Firm Moderately Soft

Restylane Fynesse
(Emervel Touch)

Very Soft

Restylane Refyne
(Emervel Classic)

Soft

Restylane

Firm

Restylane Volyme
(Emervel Volume)

Moderately Soft

Restylane SUBQ

very firm

Gel particle size

Lifting capacity

Technology platform

Product integration*

Syringe volume

Needle recommendation

Microcannula recommendation

Ingredients

Suggested treatment areas

Injection depth

High Very High Moderately High

OBT NASHA OBT

Distributed Targeted Distributed

1 mL 1 mL 1 mL

27G½ (UTWN) 29G½ (TWN) 30G½ (UTWN)

27G  23G or 25G  27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

20 mg/mL HA 
with or without lidocaine 

20 mg/mL HA with  
0.3% lidocaine

Cheek, Chin and Jawline Cheek, Chin and Jawline Lips and Contour Lips

Very Low

OBT

Distributed

1 mL

30G½(UTWN)

20 mg/mL HA 
without lidocaine

Periorbital & Perioral

Low

OBT

Distributed

1 mL

30G½(UTWN)

27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Nasolabial and Marionette

Moderately High

NASHA

Targeted

1 mL /0.5 mL

29G (TWN)

27G

20 mg/mL HA with or 
without 0.3% lidocaine

Nasolabial and Marionette

Very High

OBT

Distributed

1 mL

27G (UTWN)

27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Cheek

Very High

NASHA

Targeted

2 mL

23G (UTWN)

22G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Cheek, Chin and Jawline

13
*When injected in the dermis. 
†With one retreatment. 
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20 mg/mL HA with or 
without 0.3% lidocaine

Nasolabial and Marionette

Very High

OBT

Distributed

1 mL

27G (UTWN)

27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Cheek

Very High

NASHA

Targeted

2 mL

23G (UTWN)

22G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Cheek, Chin and Jawline
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רסטילן
קו המוצרים הרחב והמגוון ביותר

Gel

Cross-linking

Gel texture

Flexibilty

Restylane Defyne  
(Emervel Deep)

Restylane Lyft  
(Restylane Perlane)

Restylane Kysse  
(Emervel Lips)

Moderately Firm Firm Moderately Soft

Restylane Fynesse
(Emervel Touch)

Very Soft

Restylane Refyne
(Emervel Classic)

Soft

Restylane

Firm

Restylane Volyme
(Emervel Volume)

Moderately Soft

Restylane SUBQ

very firm

Gel particle size

Lifting capacity

Technology platform

Product integration*

Syringe volume

Needle recommendation

Microcannula recommendation

Ingredients

Suggested treatment areas

Injection depth

High Very High Moderately High

OBT NASHA OBT

Distributed Targeted Distributed

1 mL 1 mL 1 mL

27G½ (UTWN) 29G½ (TWN) 30G½ (UTWN)

27G  23G or 25G  27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

20 mg/mL HA 
with or without lidocaine 

20 mg/mL HA with  
0.3% lidocaine

Cheek, Chin and Jawline Cheek, Chin and Jawline Lips and Contour Lips

Very Low

OBT

Distributed

1 mL

30G½(UTWN)

20 mg/mL HA 
without lidocaine

Periorbital & Perioral

Low

OBT

Distributed

1 mL

30G½(UTWN)

27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Nasolabial and Marionette

Moderately High

NASHA

Targeted

1 mL /0.5 mL

29G (TWN)

27G

20 mg/mL HA with or 
without 0.3% lidocaine

Nasolabial and Marionette

Very High

OBT

Distributed

1 mL

27G (UTWN)

27G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Cheek

Very High

NASHA

Targeted

2 mL

23G (UTWN)

22G

20 mg/mL HA 
with 0.3% lidocaine

Cheek, Chin and Jawline

 20mg/mL HA with 0.3%
lidocaine or without

 20mg/mL HA with 0.3%
lidocaine or without

29/27G
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לפני

לפני

אחרי

אחרי

רסטילן
תמונות לפני ואחרי

אינדיקציות: קמטים מתחת לעיניים, צידי העיניים, עצמות לחיים

אינדיקציות: נזולביאל, מריונטות, שקעים מתחת לעיניים, צידי העיניים

15

לפני

לפני

אחרי

אחרי

אינדיקציות: נזולביאל, מריונטות, מעל השפה

אינדיקציות: שפתיים, לחיים, סנטר, אף
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רסטילן סקינבוסטרס היא החומצה ההיאלורונית המיוצבת הראשונה והמקורית לטיפול 
ושיפור איכות העור של המטופלות שלך, בסדרה של עד 3 טיפולים בלבד.)20(

	   מעל 3.5 מליון טיפולים של רסטילן סקינבוסטרס בוצעו עד היום.)21(

 	   התוצאות עם רסטילן סקינבוסטרס הן מובטחות, ארוכות טווח )11,13( ומסתמכות על  
    מעל 12 שנים של נסיון קליני.)10(

	   לרסטילן סקינבוסטרס פרופיל בטיחות מקיף אשר מבוסס על מחקרים קלינים רבים.)11-16(

	   אזורי הטיפול ברסטילן סקינבוסטרס: פנים, צוואר, מחשוף וגב כף היד

RE
ST

YL
ANE SKINBOOSTERS12

TW
ELVE YEARS

רסטילן סקינבוסטרס
לבחור בטוב ביותר

RE
ST

YL
ANE SKINBOOSTERS3.5

 

סדרת רסטילן סקינבוסטרס מורכבת מנגזרות ייחודיות של חומצה היאלורונית המיוצבת בטכנולוגיית 
NASHATM ומבטיחה ספיחה מקסימאלית של מים במינימום התערבות כימית. 

רסטילן סקינבוסטרס הינה החומצה ההיאלורונית המיוצבת הראשונה והמקורית שפותחה לטיפול 
ושיפור איכות העור. )10(

 גישה פורצת דרך זו מעניקה לחות אל השכבות העמוקות של העור - לשיפור איכותו, מראהו והזנתו
על בסיס יומיומי, למראה זוהר וקורן לנשים וגברים בכל גיל.

רסטילן סקינבוסטרס
הסוד לעור נפלא טמון בשכבות העמוקות

17

רסטילן סקינבוסטרס 
הזרקה קלה ונוחה

 	 SmartClick™ מזרק חכם נוח ומדוייק - המזרק החדש של רסטילן סקינבוסטרס עם מערכת ה
תוכנן ועוצב כך שיהיה אפשר להזריק מנות קבועות ומדודות לכל אזור הטיפול ובדיוק מירבי.

 	    מעניק שליטה ודיוק
 	    מבנה ארגונומי לאחיזה יציבה 

 	    קל ובטוח לעבודה רציפה ומהירה

 מספר טכניקות הזרקה לבחירתך - את רסטילן סקינבוסטרס ניתן להזריק אל תוך הדרמיס	 
במספר טכניקות הזרקה. כמו כן ניתן להשתמש במחט או בקנולה, עפ"י בחירת הרופא המטפל.

טכניקות הזרקה באמצעות מחט

מזרקי RESTYLANE זכו לשביעות 
רצון גבוהה ביותר ובמקום הראשון 

בסקר שביעות רצון של מכון ברנדמן 
* 2012-2017וגאוקרטוגרפיה*

הזרקה 
 באמצעות

מחט

הזרקה 
 באמצעות

קנולה

שנות נסיון
מיליון טיפולים

המקורי

רסטילן סקינבוסטרס המקורי
לבחור בטוב ביותר

רסטילן סקינבוסטרס המקורי
הזרקה קלה ונוחה

רסטילן סקינבוסטרס המקורי
הסוד לעור נפלא טמון בשכבות העמוקות

רסטילן סקינבוסטרס היא החומצה ההיאלורונית המיוצבת הראשונה והמקורית לטיפול
ושיפור איכות העור של המטופלות שלך, בסדרה של 2-3 טיפולים )20(.

מעל 5.5 מיליון טיפולים של רסטילן סקינבוסטרס בוצעו עד היום.)21(	 

  התוצאות עם רסטילן סקינבוסטרס הן מובטחות, ארוכות טווח )11,13( ומסתמכות על	 
מעל 15 שנים של נסיון קליני.)10(

לרסטילן סקינבוסטרס פרופיל בטיחות מקיף אשר מבוסס על מחקרים קלינים רבים. )11,16( 	 

אזורי הטיפול ברסטילן סקינבוסטרס: פנים, צוואר, מחשוף וגב כף היד.	 

עור מחוספסעור חלק הזרקת רסטילן סקינבוסטרס 
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רסטילן סקינבוסטרס 
הזרקה קלה ונוחה

 	 SmartClick™ מזרק חכם נוח ומדוייק - המזרק החדש של רסטילן סקינבוסטרס עם מערכת ה
תוכנן ועוצב כך שיהיה אפשר להזריק מנות קבועות ומדודות לכל אזור הטיפול ובדיוק מירבי.

 	    מעניק שליטה ודיוק
 	    מבנה ארגונומי לאחיזה יציבה 

 	    קל ובטוח לעבודה רציפה ומהירה

 מספר טכניקות הזרקה לבחירתך - את רסטילן סקינבוסטרס ניתן להזריק אל תוך הדרמיס	 
במספר טכניקות הזרקה. כמו כן ניתן להשתמש במחט או בקנולה, עפ"י בחירת הרופא המטפל.

טכניקות הזרקה באמצעות מחט

מזרקי RESTYLANE זכו לשביעות 
רצון גבוהה ביותר ובמקום הראשון 

בסקר שביעות רצון של מכון ברנדמן 
* 2012-2017וגאוקרטוגרפיה*

הזרקה 
 באמצעות

מחט

הזרקה 
 באמצעות

קנולה
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רסטילן סקינבוסטרס תוצאות נראות לעין

אינדקציה: עור הפנים
חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל לידוקאין

אינדקציה: צלקות אקנה
חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל לידוקאין

לפני

לפני

אחרי

אחרי

19

 אינדקציה: אזור המחשוף 
חומר מוזרק: רסטילן סקינבוסטרס ויטל לייט לידוקאין

אחרילפני



.NASHA -ו OBT בשתי טכנולוגיות מובילות ,FDA לרסטילן קו המוצרים הרחב ביותר מאושר 

  לרסטילן 25 שנות ניסיון ומעל 40 מיליון טיפולים במעל 100 מדינות בעולם.

  מעל 1,000,000 מזרקי רסטילן נמכרו בישראל עד כה. 

  רסטילן הינה החומצה ההיאלורונית הבטוחה והנמכרת ביותר בישראל*.

  רסטילן הינה החומצה ההיאלורונית הנחקרת ביותר בעולם עם למעלה מ- 330 מחקרים ופרסומים מדעיים.

  רסטילן מעניקה תוצאות טבעיות לאורך זמן, בזכות תכונות החומר: הומוגניות בגודל החלקיקים, יכולת הרמת 

הרקמה, יכולת אינטגרציה ברקמה, גמישות וטקסטורות ג’ל שונות.

)LIFTING CAPACITY( בעלת יכולת ההרמה - NASHA רסטילן - חומצה היאלורונית המיוצרת בטכנולוגיית  

.)G’( הגבוהה ביותר בין כל החומרים הקיימים בשוק

  לרסטילן סקינבוסטרס המקורי - 15 שנות ניסיון ומעל 5.5 מיליון טיפולים.

  רסטילן - חומצה היאלורונית לקבלת תוצאות מדוייקות הנשמרות לאורך זמן.

זוכה לשביעות רצון של מעל 95% בקרב מטופלים3,2,1.

  רסטילן סקינבוסטרס – החומצה ההיאלורונית המיוצבת המקורית,

לשיפור איכות העור וליצירת אפקט המראה הזוהר. 

סדרת מוצרי רסטילן מיובאת לארץ ע"י חברת אמי טכנולוגיות. אמי 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.

 restylane-israel.co.il |  Restylane israel |  Restylane_Israel |  1-800-071-110

עקבו אחרינו
בפייסבוק 

 09-7760300 |  ami.co.il |  amiweb@ami.co.il |  :משווק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות | חפשו אותנו ב


