
Novinky v estetickej medicíne  

Je možné skryť známky starnutia? 

Áno – to je naša vízia 



• 19.9.2020 MUDr. Monika 
Ilavská absolvovala 
intenzívne školenie  
výsledkom je certifikát 
oprávňujúci k aplikácii 
uvedených  jedinečných 
produktov.  



Radiesse – všestranná výplň  
Radiesse s lidocainom  - power lifter 

Trojaký účinok  
Vyplňovanie 
Objemový  lifting 
Rejuvenizácia 
 - okamžite koriguje a dopĺňa stratený objem  
 
Schválené v EU – 2004 
FDA certifikát od r. 2006  
Zloženie 30% calcium hydroxiapatit častice 
70% gelový nosič Sodium carboxy metylcelulóza  
Formovanie nového tkaniva = dlhodobý účinok 
Radiesse – neokolagenéza  
                 - proliferácia kožných buniek  
                  - angiogenéza  
Výsledok – dlhodobý estetický výsledok – pevná koža  
 elastická koža a zvýšená hrúbka kože  



Remodeling kože a zlepšenie 
mechanických vlastností  

Pred ošetrením  
Bezprostredne  po aplikácii 
Radiesse + 



Remodeling kože a zlepšenie 
mechanických vlastností  

Pred ošetrením  
Bezprostredne po aplikácii 
Radiesse + 



Aplikácia Radiesse + do oblasti kože na 
rukách  

Aplikácia Radiesse  hlboko do kožnej vrstvy   alebo podkožne.  
V tejto oblasti sa nachádzajú bunky/ fibroblasty/, ktoré produkujú 
Kolagén . Aplikácia Radiesse spôsobá aj stimuláciu tvorby kolagénu. 



Novinky na našom pracovisku  

• Revolučná výplň kys. Hyaluronovou 

• Belotero Balance 

• Belotero Intence 

• Belotero Soft  

• Belotero Lips  

• Radiesee – kombinácia Hyypromelózy a 
hydroxiapatidu 

• Bocutour – najčistejší preparát botulotoxin  





Belotero Intense  
Belotero intense s lidocainom  
• Dokonalá elasticita – optimálna výplňová schopnosť 

pre dosiahnutie predvídateľných výsledkov a 
prirodzeného vzhľadu . 

 

 

 

 

 

• Dokonale sa integruje do kože bez rizika výskytu hrčiek  



Belotero Volume 
Belotero Volume s lidocainom  
• Excelentná tvárnosť  

• Silný objemový efekt 

• Vysoká plasticita 

Mladistvý vzhľad 
Náprava kontúr tváre  
Dlhodoý účinok – 18 mesiacov 





Upozornenie  

• Vážení naši klienti, z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COBID -19 
Vám pri vstupe  do priestorov Očného centra Medilux bude zmeraná 
telesná teplota a zaznamenané Vaše osobné údaje, v súlade s 
podmienkami zákona o GDPR. viac informácii nájdete na stránke. 

• Pri vstupe majte dýchacie cesty/ nos, ústa/ prekryté rúškom, 
vydezinfikujte si ruky a dodržiavajte odstup.  

• Ostanme zdraví aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť. 

• Za pochopenie  ďakujeme.  

 

•                                                    Váš tím Medilux  

 


