Beauty will save the world

Fyodor Dostoyevsky

BIOFORMULA®

uosabia 30-letnie doświadczenie w dziedzinie badań,
rozwoju i produkcji kosmetyków funkcjonalnych do pielęgnacji skóry oraz preparatów do medycyny estetycznej. Każdego dnia poszukujemy najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które w stu procentach spełniają wysokie oczekiwania naszych
klientów.
Motywacja, entuzjazm, ciekawość i ciągły wysiłek to główne filary firmy
BIOFORMULA®.

Dlaczego produkty Bioformula?
• produkty medyczne klasy III - certyfikat medyczny ce 0373
• dwie linie wypełniaczy na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego
(czynniki sieciowania bdde i dvs)
• medyczne nieusieciowane kwasy hialuronowe do mezoterapii igłowej
• medyczny preparat na bazie polinukleotydów do silnej stymulacji skóry
• doskonała plastyczność preparatów
• łatwość podania
• sterylne opakowania
• naturalny i długotrwały efekt zabiegu
• brak opuchlizny po zabiegu
• wyprodukowane we włoszech
• światowa dystrybucja

Gładka, elastyczna i mocna skóra to nasz główny cel!

AURALYA to sterylny, medyczny produkt klasy III, oznaczony znakiem CE 0373, zawierający usieciowany kwas hialuronowy otrzymywany w procesie fermentacji bakteryjnej. Produkt jest wolny od substancji pirogennych. W składzie kwasu nie ma związków pochodzenia zwierzęcego. AURALYA jest w postaci przeźroczystego żelu znajdującego się w sterylnej, jednorazowej strzykawce z praktycznym ułatwieniem do zmiany igły. W preparatach Auralya
zastosowano czynnik sieciowania DVS.

Dlaczego czynnik DVS ( Diwinylosulfon)
1. Większa objętość tkanek
Czynnik DVS gwarantuje precyzyjne wypełnienie i zwiększenie objętości obszarów poddawanych zabiegowi, jednocześnie zapewniając długotrwały efekt dzięki swojej bardziej sprężystej konsystencji.
2. Mocne wiązania poprzeczne, nadają produktowi większą stabilność gwarantując długotrwały efekt
Zastosowanie czynnika DVS w procesie wytwarzania wypełniaczy kwasu hialuronowego umożliwia uzyskanie wyższego i bardziej stabilnego poziomu usieciowania.
3. Łatwe usuwanie resztek wolnego DVS z produktu w procesie oczyszczania
Bezpośrednio po reakcji sieciowania, produkt poddawany jest serii zabiegów oczyszczania,
które służą eliminacji pozostałości środka sieciującego.
Badania obrazowe rezonansu magnetycznego przeprowadzone w laboratorium Bioformula potwierdzają brak wolnego czynnika DVS w gotowym produkcie.

AURALYA 2 MEDIUM
średnio głębokie bruzdy nosowo – wargowe,
zmarszczki palacza, linie marionetki,
uwydatnienie konturu ust,
zwiększenie objętości ust, zwiększenie
objętości policzków, modelowanie
konturów twarzy.

WŁAŚCIWOŚCI:
OBJĘTOŚĆ: 1ml
KWAS HIALURONOWY: 25mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 6 – 7.5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2400 – 4000 kDa
CZYNNIK SIECIOWANIA: DVS
IGŁA: 2 x 27G
STERYLIZACJA: klasa A
WSKAŻNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.5 EU/ml
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: GŁĘBOKA WARSTWA SKÓRY WŁAŚCIWEJ
SZACOWANY CZAS UTRZYMANIA SIĘ PREPARATU: do 10 miesięcy*

* Uzależnione od ogólnego stanu zdrowia, stanu skóry, wieku, oddziaływania czynników środowiskowych,
stresu, innych wykonywanych zabiegów oraz stosowania się do zaleceń po zabiegowych.

AURALYA 3 DEEP
głębokie bruzdy, zwiększenie objętości kości policzkowych,
brody, grzbietowej części nosa, zwiększenie objętości
konturów twarzy.

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1ml
KWAS HIALURONOWY: 30mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 6 – 7.5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2400 – 4000 kDa
CZYNNIK SIECIOWANIA: DVS
IGŁA: 2 x 26G
STERYLIZACJA: klasa A
WSKAŻNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.5 EU/ml
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: GŁĘBOKA WARSTWA SKÓRY WŁAŚCIWEJ
SZACOWANY CZAS UTRZYMANIA SIĘ PREPARATU: do 12 miesięcy*

* Uzależnione od ogólnego stanu zdrowia, stanu skóry, wieku, oddziaływania czynników środowiskowych,
stresu, innych wykonywanych zabiegów oraz stosowania się do zaleceń po zabiegowych.

EVANTHIA to sterylny, medyczny produkt klasy III, oznaczony znakiem CE 0373, zawierający usieciowany
kwas hialuronowy otrzymywany w procesie fermentacji bakteryjnej. Produkt jest wolny od substancji
pirogennych. W składzie kwasu nie ma związków pochodzenia zwierzęcego. EVANTHIA jest w postaci
przeźroczystego żelu znajdującego się w sterylnej, jednorazowej strzykawce z praktycznym ułatwieniem do
zmiany igły. W preparatach Evanthia zastosowano czynnik sieciowania BDDE.
Czynnik sieciowania BDDE (1,4-butanediol-diglycydyl-eter)
Związki epoksydowe BDDE są bardzo reaktywne i oddziałują z cząsteczką hialuronianu sodu, tworząc wiązania między różnymi łańcuchami, które prowadzą do usieciowania kwasu hialuronowego. Jako środek sieciujący BDDE tworzy dłuższe mostki między cząsteczkami kwasu hialuronowego, wpływając na ostateczne
jego właściwości. BDDE jest substancją rozkładaną w organizmie człowieka, a niezależne badania mające
na celu określenie działań nieporządanych BDDE, dowiodły, że jest to produkt w zupełności bezpieczny.

EVANTHIA 20 MEDIUM
średnie i głębokie zmarszczki, średniogłębokie bruzdy nosowo-wargowe,
zmarszczki palacza, linie marionetki, zwiększanie objętości ust,
lwia zmarszczka, korekta nosa

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1ml
KWAS HIALURONOWY: 20mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 6 – 7,5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2400 – 4000 kDa
CZYNNIK SIECIOWANIA: BDDE
IGŁA: 2 x 27G
STERYLIZACJA: autoklaw
WSKAŹNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.5 EU/ml
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: od powierzchniowych warstw skóry właściwej do okostnej
SZACOWANY CZAS UTRZYMANIA SIĘ PREPARATU: do 10 miesięcy*
LEPKOŚĆ: 50-70 Pa x s

* Uzależnione od ogólnego stanu zdrowia, stanu skóry, wieku, oddziaływania czynników środowiskowych,
stresu, innych wykonywanych zabiegów oraz stosowania się do zaleceń po zabiegowych.

EVANTHIA 25 SUPERIOR
średnio głębokie i głębokie bruzdy, fałdy nosowo – wargowe,
zwiększenie objętości ust, zwiększenie objętości policzków,
modelowanie brody, obszar żuchwy, skronie
UWAGI: Preparat bardzo plastyczny, idealnie nadaje się
do wypełnienia ust, dobrze się układa i nie grudkuje się.

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1ml
KWAS HIALURONOWY: 25mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 6 – 7,5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2400 – 4000 kDa
CZYNNIK SIECIOWANIA: BDDE
IGŁA: 2 x 26G
STERYLIZACJA: autoklaw
WSKAŹNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.5 EU/ml
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: od głębokiej warstwy skóry właściwej do okostnej
SZACOWANY CZAS UTRZYMANIA SIĘ PREPARATU: do 12 miesięcy*

* Uzależnione od ogólnego stanu zdrowia, stanu skóry, wieku, oddziaływania czynników środowiskowych,
stresu, innych wykonywanych zabiegów oraz stosowania się do zaleceń po zabiegowych.

JALUCOMPELX nieusieciowany kwas hialuronowy, przeznaczony do zabiegów mezoterapii igłowej. Produkt medyczny posiadający certyfikat CE 0373. . Produkt jest wolny od substancji pirogennych. W składzie
kwasu nie ma związków pochodzenia zwierzęcego, jest w postaci przeźroczystego żelu znajdującego się
w sterylnej, jednorazowej strzykawce z praktycznym ułatwieniem do zmiany igły. Jest biokompatybilny.

JALUCOMPLEX 1 THIN
zabiegi z mezoterapii igłowej na okolice oczu, twarz,
szyję i dekolt oraz dłonie. Krystalicznie czysty produkt
na bazie kwasu hialuronowego, głęboko nawilża
i rewitalizuje skórę od wewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1,5ml
KWAS HIALURONOWY: 10mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 5,5 – 7,5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2.000 – 2.700 kDa
STĘŻENIE KWASU: 1%
CHLOREK SODU: 0,9 QS
IGŁA: 2 x 30G
STERYLIZACJA: autoklaw
WSKAŹNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.2 EU/ml
SZACOWANY CZAS UTRZYMYWANIA SIĘ PREPARATU: powyżej 2 tygodni
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: górne warstwy skóry właściwej.

JALUCOMPLEX 2 MEDIUM
zabiegi z mezoterapii igłowej na okolice oczu, twarz, szyję i dekolt oraz dłonie.
Krystalicznie czysty produkt na bazie kwasu hialuronowego,
głęboko nawilża i rewitalizuje skórę od wewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1,5ml
KWAS HIALURONOWY: 15mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 5,5 – 7,5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2.000 – 2.700 kDa
STĘŻENIE KWASU: 1,5%
CHLOREK SODU: 0,9 QS
IGŁA: 2 x 30G
STERYLIZACJA: autoklaw
WSKAŹNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.2 EU/ml
SZACOWANY CZAS UTRZYMYWANIA SIĘ PREPARATU: powyżej 1 miesiąca
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: górne warstwy skóry właściwej

JALUCOMPLEX 3 DEEP
zmarszczki wokół ust, zmarszczki mimiczne, fałdy nosowo - wargowe.
Krystalicznie czysty produkt na bazie kwasu hialuronowego,
głęboko nawilża i rewitalizuje skórę od wewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1,5ml
KWAS HIALURONOWY: 20mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 5,5 – 7,5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2.000 – 2.700 kDa
STĘŻENIE KWASU: 2%
CHLOREK SODU: 0,9 QS
IGŁA: 2 x 30G
STERYLIZACJA: autoklaw
WSKAŹNIK ENDOTOKSYN: ≤ 0.2 EU/ml
SZACOWANY CZAS UTRZYMYWANIA SIĘ PREPARATU: powyżej 2 miesięcy
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: górna i środkowa warstwa skóry właściwej

PLENHYAGE - Nowa koncepcja medycyny regeneracyjnej: naprawa skóry, odnowa komórkowa i regeneracja tkanek - wszystko w jednym, w 100% biokompatybilnym preparacie. Innowacyjna terapia oparta na
polinukleotydach skutecznie naprawia uszkodzenia skóry i gwarantuje optymalną wydajność! Nukleotydy,
naturalna frakcji DNA, są nowatorskim składnikiem produktu Plenhyage Medium, ze względu na swoje
działanie ochronne i antyoksydacyjne, które zmniejsza uszkodzenia komórkowe spowodowane promieniowaniem UV lub bliznowaceniem. Produkt zawiera łańcuchy polinukleotydowe o dużej masie cząsteczkowej,
których właściwości biochemiczne sprawiają, że są one zdolne do łączenia i zatrzymywania znacznej ilości
cząsteczek wody.
Plenhyage jest żelem elastycznym, sterylnym, wstrzykiwanym, niepirogennym i resorbowalnym wykonanym z polimeryzowanych polinukleotydów (PDRN) pochodzenia zwierzęcego (ryby- komórki rozrodcze łososia). Ze względu na jego hydrofilowy i polianionowy charakter, PDRN wiąże cząsteczki wody, tym samym
wypełniając przestrzenie śródskórne i sprawiając, że tkanka jest jędrniejsza i bardziej nawilżona. Plenhyage
to bezbarwny żel zawarty w fabrycznie napełnionej, jednorazowej i sterylnej strzykawce z adapterem typu
Luer Lok.
Do pielęgnacji skóry z uszkodzeniami posłonecznymi i bliznami. Głęboka regeneracja tkanek. Poprawia
elastyczność i nawilżenie skóry. Optymalne przygotowanie skóry przed innymi zabiegami kosmetycznymi
i medycyny estetycznej. Zmarszczki i bruzdy. Wiotka i starzejąca się skóra twarzy, szyi i dekoltu.

PLENHYAGE
twarz (zmarszczki wokół ust, policzki), szyja, dekolt,
zewnętrzna część dłoni, okolice oczu, pośladki i uda.

WŁAŚCIWOŚCI
OBJĘTOŚĆ: 1,5ml
POLINUKLEOTYDY: 20mg/ml
ROZTWÓR FOSFORANU pH: 6 – 7,5 qs.p. / g
MASA CZĄSTECZKOWA: 2400 – 4000 kDa
IGŁA: 2 x 30G
GŁĘBOKOŚĆ INIEKCJI: skóra właściwa
FORMA: sterylna ampułkostrzykawka, produkt gotowy do podania

Dane teleadresowe

