
TECHNIKA PODANIA
Preparat PHORMAE należy podawać 
doskórnie za pomocą techniki liniowej 
lub punktowej iniekcji na poziomie 
średnio głębokim. Produkt można 
podawać w technice 5 punktów.

Zalecany jest wstępny cykl 3 sesji 
zabiegowych, co tydzień, a następ-
nie przeprowadzanie sesji przypomi-
nających raz w miesiącu, jeśli 
występuje taka potrzeba. 

Phormae pozwala w naturalny sposób 
poprawiać stan skóry i stymulować ją do 
odpowiedniej regeneracji tkankowej. 

Preparat natychmiastowo nawilża skórę 
potęgując efekt napięcia. 

Po serii zabiegów z zastosowaniem Phormae 
odzyskuje zdrowy blask i gęstość.

SELECTIVE 
SPECTRUM 

TECHNOLOGY

Innowacyjne technologie i 
specjalistyczne laboratoria 
pozwoliły nam na pełną integra-
cję tych dwóch elementów w 
wykwalifikowany system produk-
cyjny, stosując między innymi 
Technologię Selektywnego 
Widma, która pozwala Nam 
wybrać najlepsze spektrum HA 
posiadające najlepsze właściwości 
do użytku w zakresie estetyki. 
Dzięki temu produkt posiada 
maksymalną skuteczność w 
zakresie działania.

Odpowiednia technolo-
gia produkcji pozwala 
dobrać kwas hialurono-
wy tak, aby posiadał on 
najlepsze właściwości 
nawadniające i regeneru-
jące. Fragmentaryczny 
kwas hialuronowy 
skutecznie stymuluje 
receptory CD44 fibro-
blastów do produkcji 
kolagenu typu III.

Phormae zawiera 
najlepszą i najczystszą 
formę kwasu hialurono-
wego klasy farmaceu-
tycznej, o najniższej 
możliwej ilości endotok-
syn co klasyfikuje go w 
najwyższym profilu 
bezpieczeństwa.

KLASA FARMACEUTYCZNA 
KWASU HIALURONOWEGO

FRAGMENTARYCZNY 
KWAS HIALURONOWY
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INFORMACJE  O  PRODUKCIE

Zarejestrowany jako MD klasa III.
Wyprodukowano we Włoszech.

AMPUŁKO-STRZYKAWKA  O

POJEMNOŚCI 2 ML ZAWIERA:

TECHNIKA 5 PUNKTÓW

Nieusieciowany kwas 
hialuronowy 40mg/2ml 

2 igły 30 G 

Technika 5 punktów polega na wprowa-
dzanie igły prostopadle w głębokie 
warstwy skóry właściwej oraz pozostawie-
nie depozytów po 0,1-0,3 ml na punkt. 

Punkty należy rozmieścić w 5 miejscach
po jednej i drugiej stronie twarzy. 

1 punkt - 2 cm w dół od kąta zewnętrznego szpary powiekowej na linii łączącej z kątem żuchwy; 
2 punkt - 1 cm bocznie od skrzydełka nosa; 3 punkt - 1 cm w linii prostej od chrząstki ucha; 
4 punkt - 2 cm w dół i 1 cm przyśrodkowo od linii nakreślonej od kąta zewnętrznego czerwieni 
wargowej w dół; 
5 punkt - 1,5 cm przyśrodkowo i w górę od kąta szczęki


