
Погледнете към 
бъдещето с HArmonyCa™

Като нов в категорията продукт, 
моделът не е третиран с HArmonyCa™



С възрастта може да се наблюдава загуба на 
обем и промяна в структурата на кожата на 
лицето.2–4

На този етап, повечето филъри, които съдържат 
само една съставка не могат самостоятелно да 
осигурят комбинираните ползи от лифтинга с 
ХК* и продължителното стимулиране на синтеза 
на колаген, благодарение на СаНа.5–7,†

Нов Хибриден филър с двоен ефект, 
комбиниращ хиалуронова киселина (ХК) с 
калциев хидроксиапатит (CaHA).1

Попитайте още днес Вашия лекар за новия подход 
за постигане хармония на лицето с HArmonyCa™
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Като нов в категорията продукт, моделът не е третиран с HArmonyCa™



HArmonyCa™ осигурява високо 
удовлетворение на пациентите

от пациентите споделят за 
подобрение във външния вид 
в зоните на лицето, които са 
третирани с HArmonyCa™ 9,§,#

4.1/5 91.6%
Повечето пациенти са доволни 
и са готови да повторят 
подобна процедурата до 19 
месеца след инжектирането на 
HArmonyCa™ 9,§,⁋

HArmonyCa™ може да подобри 
структурата на вашата кожа, 
предоставяйки ви потенциалните 
ползи от създаване на:

Обем за незабавен лифтинг 
ефект* от ХК7

Постепенно и продължително 
лифтиране, благодарение на CaHA, 
който стимулира синтезата на 
колаген в кожата6,8,‡



CaHA, калциев хидроксиапатит; ХК, хиалуронова киселина.

* Резултати, получени от животински модел, сравняващ филъри.7 
† С CaHA формирането на колаген може да продължи до 12 месеца.6 
‡ Клиничните ефекти от CaHA може да продължат 1–3 години.6 
§ Постмаркетингово клинично проследяване на безопасността и 

представянето на HArmonyCa™ (брой пациенти=162).9 
⁋ Оценка на представянето с помощта на въпросника за 

удовлетвореност на потребителите по скалата на Ликерт с 5 
точки. Представените данни са от последващо проследяване на 
удовлетвореността (брой пациенти=45).9

# Оценка на представянето с помощта на Global Aesthetic
 Скала за подобрение. Представените данни са от изследване на 

представянето (брой пациенти=48).9
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Процедурата с HArmonyCa™ може да е придружена с лек дискомфорт.1

 
При поява на нодули, трябва да масажирате третираната зона. Инжектираният материал може да се усеща за дълъг период 
след терапията. Често срещани странични ефекти включват еритема, оток, болка, чувствителност и сърбеж. Реакциите на 
мястото на терапия обикновено отзвучават в рамките на 24-48 часа, а отоците - в рамките на седмица. Повече информация за 
странични ефекти, противопоказания, предупреждения и предпазни мерки може да получите от вашият здравен специалист 
по време на вашата консултация.1

Като нов в категорията продукт, 
моделът не е третиран с HArmonyCa™

HArmonyCa™ Lidocaine се реферира към HArmonyCa™.
HArmonyCa™ е дермален филър, предназначен за корекции в  меките тъкани на лицето и трябва да се инжектира в дълбокия дермален и хиподермален слой на кожата.1
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