
PAŽANGŪS, PASAULYJE PRIPAŽINTI  
ESTETINĖS MEDICINOS SPRENDIMAI

Mes apjungiame aistrą 
mokslui ir meilę grožiui 
tam, kad pasiektume 
individualumą paryškinančius 
bei natūraliai atrodančius 
rezultatus.



APIE HYALUAL 

KODĖL HYALUAL?

Mes ištikimi grožiui, kuris nėra tik tai, kaip atrodome. 
Kiekvieno paciento išvaizdos vizija yra susijusi su 
jo vidiniu bei išoriniu pasauliu. Tikime, kad grožis 
prasideda nuo sveikatinimosi, taigi mūsų pastangos 
pirmiausia nukreiptos į odos kokybės gerinimą. 
Neabejojame, kad sveika oda turi didelę reikšmę 
bendrai gyvenimo kokybei, todėl daugiausia dėmesio 
skiriame: 

•	 odos	kokybės	gerinimui	–	sveikai, jauniau 
atrodančiai odai,

•	 išvaizdos	harmonijai	–	įspūdingi, bet natūraliai  
atrodantys rezultatai, kurių siekiama atsižvelgiant į 
paciento individualius bruožus, 

•	 pasitikėjimo	savimi	didinimui	–	rezultatai, kuriais 
liko patenkinti daugiau nei 500 000 pacientų visame 
pasaulyje. 

MISIJA 

Odos gražinimas, sveikatinimas bei gyvenimo 
kokybės gerinimas – to siekiame inovatyvių odos 
priežiūros sprendimų, kurių veiksmingumas pagrįstas 
tyrimais, pagalba. Esame tarptautinį pasitikėjimą 
pelniusi kompanija, nes mums svarbiausia – mokslo 
įrodytas efektyvumas bei geriausi įmanomi rezultatai. 

VIZIJA 

Estetinė medicina – kaip meno forma, gerinanti 
gyvenimo kokybę. 

Šiuo metu Hyalual tyrimų centrai veikia Šveicarijoje ir Ukrainoje, o 
gamyba vykdoma Italijoje, Ukrainoje, Šveicarijoje, Ispanijoje ir JAV. 
Kasmet pagaminama daugiau nei 300 000 medicininių įrenginių ir  
90 000 kosmetikos produktų. Atitikimas ISO ir GMP kokybės standartams, 
klinikinės studijos ir unikalios formulės užtikrina aukštos kokybės 
produktų efektyvumą.

HYALUAL 1990 m. buvo sukurta farmacijos kompanijos Yuria-Pharm,  
o 2008 m. tapo INSTITUTE HYALUAL – globalia estetinės medicinos tyrimų 

ir gamybos kompanija. 



Injekcinių produktų linija, skirta su 
amžiumi susijusių odos pokyčių 
korekcijai ir veido harmonizavimui.

REDERMALIZACIJA	
Įrodytas odos kokybės gerinimas 
didinant jos atsinaujinimo potencialą.



Dažniausiai	užduodami	klausimai	

•	 Kaip	greitai	matomi	procedūrų	rezultatai?	

Po 2-3 dienų matomas patempimo efektas. 
Per savaitę oda prisipildo drėgmės. 
Per 21-28 dienas atkuriama odos kokybė.

•	 Papulių	technika	–	kas	tai?	

Tai paviršinė intradermalinė injekavimo technika, kai 
preparatas suleidžiamas tarp epidermio ir dermos maždaug 
1-2 mm gylyje. Vos suleidus preparatą, odos paviršiuje susidaro 
burbuliukai, vadinami papulėmis. 

•	 Kokio	amžiaus	žmonėms	tinkamos	procedūros		
su	HYALUAL	preparatais? 

Dėl amžiaus tinkamumo procedūrai kiekvienu atveju 
rekomenduojama pasikonsultuoti su estetinės medicinos 
specialistu, kuris parinks procedūrų kursą ir preparatus. 

•	 Kiek	laikosi	papulės? 

Kiekvieno žmogaus oda ir organizmas – skirtingi. Storoje 
dehidratuotoje odoje papulės pranyksta greičiau, o plonoje 
odoje jos gali būti matomos ilgiau – iki 3 dienų. Papulių 
laikymosi trukmė priklauso ir nuo produkto. Pavyzdžiui, po 
injekcijų su H&S jos dažniausiai dingsta jau po paros, o su 
XELA REDERM – visai pranyksta po 2-3 parų.



DVIGUBO SINERGIJOS EFEKTO TECHNOLOGIJA -  
TRIS KARTUS EFEKTYVIAU NEI MONOPRODUKTAS 

Hialurono 
rūgštis

Gintaro 
rūgštis
• Atstato natūralų, sveikoms ląstelėms 

būdingą metabolizmą.
• Aktyvuoja fibroplastus, tiesiogiai veikia 

mitochondrijas.
• Veikia kaip stiprus antioksidantas.
• Stimuliuoja kolageno ir elastino sintezę.
• Slopina priešuždegiminius procesus.

• Dalyvauja priešuždegiminių 
mediatorių aktyvacijoje. 

• Atstato ir palaiko drėgmės 
balansą. 

• Dalyvauja bazinių struktūrinių 
proteinų sintezėje.

• Gerina audinių mechanines 
savybes.



Produktas Technika Procedūra Rezultatai

Xela	Rederm	1.1%

Xela	Rederm	1.8%

Xela	Rederm	2.2%

•   Pirminė procedūra aknei, post-aknei,  
 edematozės komponentams. 
•   Riebiai odai su išsiplėtusiomis poromis, 
•   Visų tipų randų gydymui.
•   Gali būti derinamas su neurotoksinais,  
 estetiniais siūlais ir užpildais. 
•   Paruošia odą invazinėms    
 procedūroms. 

•  Pirminė procedūra raukšlių korekcijai.  
•  Odos elastingumo gerinimas. 
•  Sausai, dehidratuotai odai. 
•  Biologinis sustiprinimas. 
•  Fotosenėjimas ir dischromija.

•   Trečioji arba ketvirtoji redermalizacijos  
 protokolo procedūra.
•   Biologinis sustiprinimas ir autorinės   
 technikos. 
•   Raukšlių korekcija kaniulėmis. 
•   Suvytusi oda. 

•  Odos tankio atkūrimas. 
•  Mikrocirkuliacijos gerinimas.
•  Audinių detoksikacija. 
•  Odos pašviesinimas 1-2 atspalviais. 
•  Paakių šviesinimias, skaistinimas.
•  Nuovargio požymių mažinimas. 

•  Atstato dermos drėgmės balansą.
•  Stangresnė oda dėl atstatyto kolageno. 
•  Mažesnė pigmentacija, šviesesnė oda. 
•  Lygina odos mikroreljefą. 
•  Atkuria odos skaistumą. 

•   Pakėlimas. 
•   Pagerinta odos kokybė dėl stangresnio  
 dermio. 
•   Ryškesnė lūpų spalva ir kontūras. 
•   Atstato dermos drėgmės balansą. 

Papulinė

Papulinė, 
retrogradinė linijinė, 
kaniulės

Retrogradinė linijinė, 
kaniulės



REDERMALIZACIJA  
PAGAL MORFOTIPUS

PAVARGUSI ODA

DEFORMACINIS 
SENĖJIMAS

RAUKŠLĖS

RAUMENINGA 
ODA

Xela Rederm  1.1% 
Limfinis drenažas, papulės

Xela Rederm  1.1% 
Limfinis drenažas, papulės

Xela Rederm  1.8% 
Papulės, linijinė technika

Xela Rederm  1.1% 
Limfinis drenažas, papulės

Xela Rederm  1.1% 
Xela Rederm  1.8%
Papulės

Xela Rederm  1.1% 
Limfinis drenažas, papulės

Xela Rederm  1.1% 
Limfinis drenažas, papulės

Xela Rederm  1.8% 
Papulės, linijinė technika

Xela Rederm  2.2%
Linijinė technika

Xela Rederm  1.8%
Xela Rederm  2.2%
Linijinė technika

Xela Rederm  1.8%
Xela Rederm  2.2%
Linijinė technika

Xela Rederm  2.2%
Linijinė technika

Adatos Kaniulės



Natalija, 31 m.
Indikacijos: sausa, jautri, „popierinė” oda.
Protokolas: trys redermalizacijos procedūros su H&S; 
kas 10 dienų.

Rezultatai gali skirtis. Neretušuotos nuotraukos pateiktos 
nufotografavus prieš pirmąją procedūrą ir po procedūrų 
kurso. 

Jautrios	odos	redermalizacijai	
skirtas	injekcinis	preparatas,	kurio	
pagrindas	–	aukštos	molekulinės	
masės	hialurono	ir	gintaro	rūgščių	
kombinacija.

H&S

Mokslas
Rezultatai Hialurono rūgštis (1.0 %) stimuliuoja 

hialurono rūgšties gamybą, gerina 
pažeistus fibroplastus ir endoteliocitus. 

Indikacijos: 
Itin jautri oda

Sausa, dehidratuota oda  
Rožinė (rosacea)

Smulkios raukšlės
Netolygus veido tonas

HA 0,9 %
SA 1,6 %

•	 Atstato odos drėgmės   
 balansą. 
•	 Atgaivina audinius po   
 invazinių procedūrų. 
•	 Skatina limfinį drenažą. 



Mokslas

Electri

Rezultatai 

Pirmosioms	injekcinėms	
procedūroms	ir	itin	greitam	
rezultatui	sukurtas	preparatas,	
kurio	pagrindas	–	aukštos	
molekulinės	masės	hialurono	ir	
gintaro	rūgščių	kombinacija.

Maksimali (0,55 %) hialurono 
rūgšties koncentracija mažina 

odos hidrofiliškumą, nes yra artima 
natūraliai jos fiziologijai. 

Ksenia, 24 m.
Indikacijos: sausa, pavargusi oda.
Protokolas: viena procedūra su Electri

Rezultatai gali skirtis. Neretušuotos nuotraukos pateiktos 
nufotografavus prieš procedūrą ir po 7 dienų.

•		 Iki 56 % padidina odos drėgnumą  
 vos po vienos procedūros. 
•		Pagerina odos spalvą ir tekstūrą. 
•		Antioksidacinis poveikis.HA 0,55 %

SA 1.6 %



Mokslas

WOW Mask

Rezultatai 
WOW efektas  
per 20-40 minučių
Dėžutėje 5 vnt.

NE ELIKSYRAS*

*bet labai panašu

Nuovargio	ir	
senėjimo	požymius	
mažinanti	kaukė

KOLAGENO MATRICA, praturtinta peptidais 
ir augaliniais ekstraktais, kurie intensyviai ir 

giliai drėkina odą.

ARGILINAS blokuoja nervines galūnes  
ir lygina raukšles.

HIALURONO RŪGŠTIS palaiko natūralų 
drėgmės lygį, atstato odos ląsteles ir veikia 

priešuždegimiškai.

RMCP KOMPLEKSAS yra odos skaistumą ir 
tekstūrą gerinančių augalinių  

ekstraktų kompleksas. 

Speciali formulė užtikrina greitą aktyviųjų 
ingredientų pasisavinimą ir skvarbą į 

giliuosius odos sluoksnius. 

Tyrimais nustatyta, kad naudojant WOW 
kaukę 10 dienų odos elastingumas ir 

drėgmė reikšmingai padidėja atitinkamai iki 
21,9 -+3.3 % ir 16,9-+2.9 %.

•		Giliai sudrėkinta oda. 
•		Patempimo efektas per  
 20-40 minučių. 
•		Sutraukia poras. 
•		Pagerina odos   
 elastingumą ir spalvą. 
•		Sumažina raukšles.

C O S M E U T I C A L S



Rezultatai 

Bekontaktė
priemonė	po	
procedūrų

Mokslas

Profi Delux

Rezultatai 
•		Sumažintas raudonis ir tinimas.
•		Mažesnis skausmas ir niežėjimas.
•		Trumpas atsistatymo laikotarpis. 
•		Mažesnė infekcijų rizika. 

Vanduo su hialurono rūgštimi 
mažina raudonį po injekcinių 

procedūrų, slopina odos 
sudirgimą, atstato odos barjero 

apsaugines funkcijas.  

Gintaro rūgštis (sodium 
succinate) veikia kaip stiprus 
antioksidantas, kuris padeda 

atstatyti natūralius odos 
regeneracijos procesus ir tuo 

pačiu veikia priešuždegimiškai, 
turi antiedeminį poveikį.



Oficialus INSTITUTE HYALUAL  
atstovas LIETUVOJE 

UAB MEDICINOS STRATEGIJA 
www.medstrategija.com 
info@medstrategija.com

+370 5210 7467

www.hyalual.com


