
Täyteainekäsittelyt  
kasvojen kaikkiin osiin

Korosta  
parhaita puoliasi

Koe itse miljoonien käyttämät 
hoidot, jotka tuovat esiin 
luonnollisen kauneuden

 



Juvéderm®-täyteaineilla on miljoonia käyttäjiä 
Miljoonat käyttäjät maailmassa luottavat Juvéderm®-tuotteiden 
tehoon kauneudenhoidossa.
 Edistyksellisen tieteellisen tekniikan avulla olemme pystyneet 
kehittämään koostumukseltaan ainutlaatuisen sileän geelin. 
Siksi Juvéderm® jakautuu ihoon ja saa sen näyttämään ja 
tuntumaan luonnolliselta.

Juvéderm®-ruiskeet ovat minimaalisen 
invasiivinen toimenpide. Siksi toipumisaika on 
lyhyt ja elämää voi jatkaa tavalliseen tapaan heti 
käsittelyn jälkeen. 

 

 

Tuo esiin parhaat ominaisuutesi
Iän myötä saamme jatkuvasti lisää kokemusta ja 
itseluottamusta. Yksi asia kuitenkin vähenee: ihon 
nuorekkuus.
 Juvéderm® on sarja täyteaineita, joiden avulla voidaan 
korostaa luonnollista kauneutta ja torjua hellävaraisesti 
ikääntymisen merkkejä. Juvéderm®-sarja sisältää tuotteita 
kasvojen kaikille osille. Lääkäri tai hoitaja kuuntelee 
toiveitasi ja valitsee juuri sinulle sopivat Juvéderm®-tuotteet, 
jotka tuovat esiin luonnollisen kauneutesi.
 Kasvot ovat yksi tärkeimmistä valttikorteistamme. Kasvot 
kertovat sinusta ympäröivälle maailmalle. Niiden jokainen 
piirre on osa persoonallisuuttasi. Keskustele lääkärin tai 
hoitajan kanssa siitä, kuinka Juvéderm®-tuotteet voivat 
auttaa sinua korostamaan luonnollista kauneuttasi ja 
tuntemaan olosi tyytyväiseksi itseesi.

Juvéderm®-tuotteita on käytetty yli 16 miljoonassa 
toimenpiteessä, ja käyttäjien määrä kasvaa päivä päivältä.

 

Täyteaineilla voidaan 
tuoda kasvoille nuorekasta 
täyteläisyyttä ja häivyttää 

ryppyjä ilman kirurgiaa



Ihon ikääntyminen
Luonnollinen hyaluronihappo säätelee 
nuoren ihon kosteustasapainoa ja 
saa ihon näyttämään raikkaalta ja 
elinvoimaiselta.
 Iän myötä hyaluronihapon määrä 
ihossa vähenee, mikä johtaa ihon 
kuivumiseen ja kimmoisuuden 
vähenemiseen. Iholla alkaa näkyä 
ryppyjä ja juonteita. Myös muilla 
tekijöillä on merkitystä ikääntymisessä. 
Yksi esimerkki on painovoima, joka 
vetää ihoa alaspäin, muodostaa poimuja 
ja saa ihon näyttämään veltolta.

Näin Juvéderm® toimii
Juvéderm® on kasvojen hoitoon tarkoitettu täyteainesarja, jonka tuotteet 
sisältävät hyaluronihappoa. Geelimäiset tuotteet on suunniteltu eri 
tarkoituksiin. Lääkäri tai hoitaja injektoi geeliä ihon alle äärimmäisen 

ohuella neulalla. Geeli täyttää ryppyjä ja juonteita ja 
antaa iholle luonnollista kimmoisuutta. Geelin sisältämä 
hyaluronihappo säilyttää ihon kosteustasapainon. Valitusta 
toimenpiteestä ja tuotteesta riippuen lopputulos voi kestää 
jopa 18 kuukautta.
 Juvéderm® sisältää myös paikallisesti puuduttavaa 
lidokaiinia1, jonka ansiosta hoito on hellävarainen.

Hyaluronihapon määrä laskee ihossa 
ajan mittaan. 
Tällöin iho menettää nuorekasta 
kimmoisuuttaan. Iholle alkaa 
muodostua juonteita ja painovoima 
vetää ihoa alaspäin.

Juvéderm® palauttaa ihon  
hyaluronihappotason.

Monet kosteusvoiteet sisältävät 
hyaluronihappoa, mutta ihon oman 

happotasapainon palauttaminen 
edellyttää sitä, että ihon alle 
injektoidaan hyaluronihappoa 

sisältävää täyteainetta, kuten 
Juvéderm®-tuotetta.

20–35
IKÄ 

30–50
IKÄ 

50+

1. Ei Juvéderm  HydrateTM -tuotteessa
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Tärkeitä sanoja, tärkeitä tunteita

Juvéderm® hoitaa kasvojen kaikkia osia 
Juvéderm®-täyteaineet sopivat monenlaisiin hoitoihin. 
Niillä voidaan tehdä hienovaraisia parannuksia kasvojen 
kaikkiin osiin. Kasvojen hoitoon erikoistunut lääkäri tai 
hoitaja tutkii ihosi huolellisesti ja keskustelee kanssasi siitä, 
mitä toivot käsittelyltä. Sinulle laaditaan henkilökohtainen 
hoitosuunnitelma, jossa käytetään tarpeen mukaan yhtä tai 
useaa Juvéderm®-tuotetta.

Elvyttävä vaikutus
 Juvéderm® vähentää tai tasoittaa juonteita, 
ryppyjä ja poimuja ja tekee kasvoista raikkaat ja 
pirteät.
Kohottava vaikutus
 Juvéderm® palauttaa hellävaraisesti poskien ja 
leuan linjakkuuden.
Korostava vaikutus
 Juvéderm® korostaa hienovaraisesti huulten ja 
kasvojen ääriviivoja.

Juvéderm® kaunistaa 
kolmella tavalla

selkeät piirteet

entistä nuorekkaampi

Esimerkkejä naisten tunteista  
Juvéderm®-käsittelyn jälkeen.



Juvéderm Ultra®-tuotteiden on osoitettu vähentävän syviä 
juonteita. Tulokset voivat kestää jopa vuoden.

Juvéderm Ultra® -sarjan tuotteet on 
suunniteltu seuraaville kasvojen alueilleElvyttävä vaikutus

Ryppyjen ja juonteiden syntyminen
Iän myötä hyaluronihapon määrä ihossa vähenee, ja 
hienot juonteet alkavat näkyä. Osa rypyistä syntyy 
ulkoisten rasitusten, kuten auringonvalon ja ruokavalion 
sekä kasvolihasten liikkeiden vaikutuksesta. Myös 
sellaiset tekijät kuten rasvakudoksen väheneminen ja 
ihon veltostuminen voivat muuttaa juonteet rypyiksi. 
Tavallisia juonteita, ryppyjä ja poimuja:
a) huulirypyt, b) silmäkulmien naururypyt,  
c) glabellaariuurteet (pystysuorat rypyt kulmakarvojen 
välissä), d) nasolabiaalijuonteet (juonteet nenänpielistä 
suuta kohti) ja e) marionettipoimut (juonteet suupielistä 
leukaa kohti).
.

Juvéderm® vähentää tai tasoittaa juonteita, 
ryppyjä ja poimuja ja tekee kasvoista raikkaat 
ja pirteät.

Ennen Jälkeen

Juvéderm®-käsittely  
on häivyttänyt 
glabellaariuurteita, 
nasolabiaalijuonteita ja 
hienoja juonteita silmien 
ympärillä.
 

Juvéderm Ultra® -sarjan  
tuotteilla voi hoitaa niin  
hienoja juonteita kuin syviä 
uurteita ja ryppyjäkin
 
Otsarypyt

Silmäkulmarypyt

Nasolabiaalijuonteet

Pystysuorat  
huulirypyt

Marionettipoimut



Lidokaiinia sisältävän Juvéderm® VOLUMA® -hoidon     
vaikutus kestää jopa 18 kuukautta

Kohottava vaikutus

Painovoiman vaikutus kasvojen ihoon 
Nuorekkaiden kasvojen piirteet ovat pehmeät, 
poskipäät korkeat ja leukalinja selkeä. Poskien 
ja nenänpielten väliset linjat ovat kimmoisat ja 
ryhdikkäät. Iän myötä kasvojen pehmytkudokset 
menettävät täyteläisyyttään. Lisäksi ihon joustavuus 
vähenee ja painovoima alkaa vaikuttaa. Iho veltostuu 
ja kasvonpiirteet painuvat alaspäin. 

Juvéderm® palauttaa hellävaraisesti 
poskien ja leuan linjakkuuden.

Ennen Jälkeen

Juvéderm® palauttaa ihon 
täyteläisyyden ja antaa 
poskipäille kiinteyttä ja 
nuorekasta pehmeyttä.

Lidokaiinia sisältävä  
Juvéderm®  VOLUMA®

Lidokaiinia sisältävä  
Juvéderm® VOLUMA® tuo 
täyteläisyyttä niille kasvojen 
alueille, jotka kaipaavat 
kohotusta tai korostamista.

Tukee hienovaraisesti poskien 

muotoa, jotta ne näyttävät  
korkeilta ja kiinteiltä

Palauttaa kasvojen täyteläisyyden

Palauttaa kasvojen nuorekkaat 
mittasuhteet

Tasoittaa leukalinjaa

Tuo esiin poskipäitä

Kosteuttaa ihoa ja palauttaa sen 
kimmoisuuden ja joustavuuden

Kohottaa kasvoja hellävaraisesti 
ilman kirurgiaa



Huulten ja kasvojen ääriviivat menettävät muotoaan iän myötä

Korostava vaikutus

Iän myötä huulet 
menettävät 
täyteläisyyttään, 
ohenevat ja niiden 
ääriviivat heikkenevät.

Kun ihon 
hyaluronihappopitoisuus 
laskee, kasvojen hehkeä 
nuorekkuus vähenee 
ja posket menettävät 
pehmeyttään.

Hienoja pystysuoria 
ryppyjä syntyy huulien 
ympärille, kun suuta 
suipistetaan.

Ajan mittaan kasvojen 
keskikohta menettää 
täyteläisyyttään ja 
kasvojen alaosan iho 
veltostuu. Otsan ihon 
kiinteys vähenee.

Juvéderm® korostaa hienovaraisesti  
huulten ja kasvojen ääriviivoja. 

Ennen Jälkeen

Juvéderm®-tuotteita 
käytetään huulten 
muodon korostamiseen, 
suun ympärillä olevien 
ryppyjen silottamiseen ja 
kasvojen nuorekkuuden 
palauttamiseen.

Näin Juvéderm®-hoito korostaa  
huulten ja kasvojen ääriviivoja

Juvéderm® tekee suun ja  
kasvojen ääriviivoista selkeät 

Palauttaa leukalinjan 
luonnollisen kiinteyden

Palauttaa huulten pehmeän 
muodon ja antaa niille 
täyteläisyyttä

Tasoittaa huulten ympäristön 
pystysuoria ryppyjä

Korostaa huulten muotoa

Kohottaa suupieliä

Antaa iholle täyteläisyyttä, 
joka saa posket näyttämään 
luonnollisen pehmeiltä

Selkeyttää ja korostaa 
leukalinjaa

Uuden tutkimuksen mukaan lidokaiinia sisältävän Juvéderm® VOLBELLA® -tuotteen käyttäjistä 98 
prosenttia koki hoitotavoitteen täyttyneen ja tulosten kestäneen jopa vuoden.



Valitun Juvéderm®-tuotteen mukaan lopputulos voi  
kestää jopa 18 kuukautta.

Löydä hoitava lääkäri/hoitaja
Jos olet kiinnostunut Juvéderm®-hoidoista, ensimmäiseksi sinun kannattaa 
etsiä luotettava lääkäri tai sairaanhoitaja. Monilla lääkäreillä ja hoitajilla 
on erityinen koulutus Juvéderm®-tuotteiden injektoimiseen. Muista kysyä 
lääkäriltä tai hoitajalta, onko hänellä kokemusta täyteainehoidoista. On myös 
hyvä ajatus pyytää lääkäriltä esimerkkejä onnistuneista hoidoista.

Ennen toimenpidettä
Lääkäri tai hoitaja keskustelee kanssasi yksityiskohtaisesti siitä, millaisia 
odotuksia sinulla on ja mitä lopputuloksia haluaisit saavuttaa. Lääkäri tai 
hoitaja esittelee sopivat Juvéderm®-vaihtoehdot, joista löytyy turvallinen 
ratkaisu kaikenlaisiin tarpeisiin.

Toimenpiteen jälkeen
Lääkäri tai hoitaja antaa sinulle ohjeet jälkihoitoa varten. Kosmetiikan 
käyttöä ei ehkä suositella 12 tuntiin toimenpiteen jälkeen. Auringonottoa ja 
kaikenlaista saunomista voi olla tarpeen välttää parin viikon ajan. Joillakin 
voi esiintyä arkuutta, turvotusta tai mustelmia pistoskohdan ympärillä, mutta 
se on ohimenevää.

Lopputulos
Koska Juvéderm®-hoito ei ole kirurginen toimenpide, toipuminen on 
erittäin nopeaa. On hyvin todennäköistä, että ulkonäköäsi kehutaan 
raikkaaksi ja pirteäksi ilman että kukaan huomaa kysyä syytä siihen, miksi 
näytät paremmalta. Lopputulos on siis huomaamaton ja käsittely tuo esiin 
luonnollisen kauneutesi. Kun olet tyytyväinen ulkonäköösi, on helppoa 
antaa sisäisen ilon ja elämänhalun säteillä ja vaikuttaa elämän kaikkiin  
osa-alueisiin.

Miljoonat käyttäjät arvostavat 
tuotteidemme tehoa

Uuden tutkimuksen mukaan
98 prosenttia potilaista piti
Juvéderm®-hoidon esteettistä 
lopputulosta hyvänä tai 
erinomaisena vielä 6–18 
kuukauden päästä käsittelystä.



 

Juvéderm®-tuotteet valmistaa
Allergan, maailmanlaajuinen 
terveydenhoitoalan yritys, joka on tehnyt uraauurtavaa 
työtä lääketieteellisten esteettisten hoitojen 
kehittämiseksi jo yli 35 vuoden ajan.
Juvéderm®-tuotesarjassa käytetään edistyksellistä 
tekniikkaa. Toimenpiteillä on erinomainen 
turvallisuusprofiili ja ne antavat luonnollisen ja pitkään 
kestävän lopputuloksen.
 Filosofiamme on yksinkertainen: haluamme tarjota 
sinulle ja hoitavalle lääkärille tai hoitajalle kliinisesti 
testattuja huippulaatuisia hoitotuotteita, jotka täyttävät 
odotuksesi ja ovat luottamuksen arvoisia.
 Lue, mitä Juvéderm® voi tehdä sinulle ja miksi voit 
luottaa tuotemerkkiimme sivustostamme 
www.juvedermultra.se. Keskustele hoidosta myös 
asiantuntevan lääkärin tai hoitajan kanssa.
   

Juvéderm®-tuotteita 
on käytetty yli 
16 miljoonassa 
toimenpiteessä, ja 
käyttäjien määrä 
kasvaa päivä päivältä. 

Allergan Norden AB
Johanneslundsvägen 3–5, 194 81 Upplands Väsby 
+46 8 594 100 00             

Laatimispäivämäärä: lokakuu 2013. ND/0365/2013

Juvéderm® on sarja CE-merkittyjä lääkinnällisiä tuotteita, jotka on kehitetty erilaisiin tarpeisiin. 
Suosittelemme keskustelemaan pätevän lääkärin tai hoitajan kanssa, joka voi suositella juuri 
sinulle parhaiten sopivia tuotteita valikoimastamme.

Miljoonien suosikki


