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iA LU GEN® Este em to naj now szy kwas
hia lu ro no wy z li do ka i ną, wy pro du ko wa ny
przez fran cu skie La bo ra to i res Ge ne vrier.
Wy twa rza ny jest w opar ciu o opa ten to wa ną
tech no lo gię – Hi gh ly Mi cro ni zed Den si ty®

(H.M.D.). Dzię ki te mu kwas jest wy so ce
usie cio wa ny oraz po sia da bar dzo do bre wła -
ści wo ści wi sko e la stycz ne.

Pro ces wy twa rza nia H.M.D.® prze kła da
się na dłu go trwa ły efekt za bie gu dzię ki wy so -
kie mu i za a wan so wa ne mu sie cio wa niu BD -
DE (przy mi ni mal nej ilo ści BD DE – ilość BD -
DE po ni żej gra ni cy wy kry wal no ści: <50 pp.)
oraz sil nym wła ści wo ściom hi gro sko pij nym
i an ty ro dni ko wym, które po wo du ją moc ną
ochro nę prze ciw sta rze nio wą oraz sku tecz ną
sty mu la cję ko mór ko wą. 

iA LU GEN® Este em po sia da ory gi nal ne
wła ści wo ści wy ni ka ją ce z po łą cze nia dwóch
so li kwa su hia lu ro no we go oraz uni ka to wej
czą stecz ki kwa su hia lu ro no we go o ma sie
czą stecz ko wej 1 mln. Da – naj bar dziej zbli -

żo nej do en do gen nej. Bez pie czeń stwo uży -
cia oraz wy so ką ja kość iA LU GEN® Este em
po twier dza uzy ska nie cer ty fi ka tu ISO 10993.

Kwa sy iA LU GEN® Este em z li do ka i ną
sto so wa ne są w wie lu ga bi ne tach me dy cy -
ny este tycz nej, po nie waż da ją bar dzo na tu -
ral ne efek ty z jed no cze sną wi docz ną po pra -
wą ja ko ści skóry. Dzię ki cien ko ścien nej igle
TSK zwięk szo ny jest kom fort pra cy – spe -
cja li sta ma du żo ła twiej szą kon tro lę nad
pre pa ra tem. Wła ści wo ści te go kwa su spra -
wia ją, że otrzy mu je się na tu ral ne po gru bie -
nie tkan ki bez zgru bień oraz dłuż szą trwa -
łość efek tów i zna czą cą po pra wę od por no -
ści na od kształ ce nia.

Na li nię pro duk tów iA LU GEN® Este em
skła da ją się pre pa ra ty o róż nym stę że niu
kwa su hia lu ro no we go i róż nym za sto so wa -
niu: So ft, Glo bal, Vo lu me, In ten se. W skła -
dzie każ de go z pro duk tów za war ta jest li do -
ka i na, która do dat ko wo zwięk sza kom fort
pa cjen ta w trak cie za bie gu. 

Rynek wypełniaczy kwasu hialuronowego z roku na rok zwiększa
liczbę dostępnych produktów, poszerzając wachlarz narzędzi lekarza
medycyny estetycznej. Jedną z nowości na rynku światowym jest
wprowadzona w tym roku na XIV Międzynarodowym Kongresie
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Monte Carlo gama produktów
iALUGEN® Esteem z nową technologią H.M.D.®.
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