Sunekos®
200 i 1200

premiera

na polskim
rynku medycyny
estetycznej
W Polsce pojawiła się nowość – system regeneracji macierzy pozakomórkowej (ECM) stosowany
w procesie biogenezy skóry Sunekos®. Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

POŁĄCZENIE NIEUSIECIOWANEGO KWASU HIALURONOWEGO I OPATENTOWANEJ
SEKWENCJI AMINOKWASÓW
W związku z procesem starzenia się skóry obserwujemy zmniejszenie liczby i aktywności fibroblastów, a w rezultacie redukcję głównych elementów strukturalnych macierzy
pozakomórkowej. Kwas hialuronowy zawarty w produkcie stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien białkowych, takich jak kolagen i elastyna. Proces ten nazywamy
biogenezą skóry. Do syntezy potrzebny jest jednak też szereg aminokwasów (glicyna,
prolina, hydroksyprolina hydroksylizyna, walina i lizyna), które są drugim komponentem
produktu. Siła Sunekos® tkwi zatem w jego unikalnym, chronionym patentem składzie,
który odróżnia go od innych produktów tego typu.

DWIE LINIE DLA RÓŻNYCH POTRZEB SKÓRY
W skład gamy produktów marki wchodzą dwie linie: Sunekos® 200 (przeznaczona dla
pacjentek z mniej widocznymi oznakami starzenia) oraz Sunekos® 1200 (o działaniu
antyoksydacyjnym w przypadku głębokich zmarszczek i uszkodzonej skóry, działa jak
„rusztowanie”). Obie linie zostały wyprodukowane przez Professional Dietetics, włoską
firmę farmaceutyczną, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i posiadają międzynarodowy patent. Możliwe obszary iniekcji to: twarz, szyja, dekolt, dłonie,
ramiona, wewnętrzna strona ud i obszar pod kolanami.

dr Adele Sparavigna

– lekarz dermatolog, ekspert marki
Sunekos®, założycielka Instytutu Badań
Klinicznych i Bioinżynierii DERMING
w Mediolanie

„Sunekos® to produkt niezmiernie łatwy w użyciu. Może być podawany przy
użyciu różnych technik. Nie występuje
ryzyko akumulacji. Początkowe efekty
widoczne są już po pierwszym zabiegu,
a ostateczny utrzymuje się ponad 6 miesięcy. Potwierdzają to przeprowadzone
badania kliniczne, dlatego rekomenduję
Sunekos jako produkt skuteczny i godny
zaufania dla pacjentów w różnych przedziałach wiekowych.”

WIĘCEJ NIŻ INIEKCJA

Aż 98% zadowolonych pacjentów po zabiegu podania toksyny botulionowej.
• Całkowite bezpieczeństwo • Bezbolesny zabieg • Precyzyjne podanie

WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM SUNEKOS I JUVAPEN W POLSCE
JEST FIRMA BEAUTY DERM AESTHETIC.
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