ТЕХНОЛОГИЯТА Е НАШИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО
Хиалуроновата киселина /HA/ отдавна е утвърдила позицията си на златен стандарт при
процедурите с филъри, както и за естествената хидратация на кожата, а интересът на
естетичните компании към разработването и прилагането на био материали, щадящи
организма, става все по-голям. Използвайки уникални, безопасни и иновативни
суровини, Neauvia Organic създава революционна за
пазара на филъри линия, различна от всичко познато до момента – продукти, съдържащи
хиалуронова киселина, извлечена от Bacillus Subtilis – най-чистата и висококачествена
форма на HA, позната домомента.
1

Bacillus Subtilis
Bacillus Subtilis е пробиотична бактерия, която освобождава директно HA посредством
екстрацелуларна екструзия в дестилирана вода. Процесът не изисква добавяне на
органични разтворители, което предотвратява възникването на замърсявания вследствие
остатъците от бактерията, като напр. ендо- или екзотоксини. HA, извлечена от Bacillus
Subtilis, се използва в много продукти на пазара, получили статут „общопризнати за
безопасни“/GRAS/ от страна на FDA. Всички останали филъри в индустрията съдържат
HA, извлечена от патогенните бактерии Streptococcus Equi, която е относително
безопасна, но може да включва в състава си химически остатъци, замърсявания,
настъпили вследствие разрушаването мембраната на бактерията, както и ендо- и
екзотоксини.

2

PEG
PEG - Полиетилен-гликол, е най-безопасният и иновативен кръстосано свързващ агент:
полимер с широка употреба в медицината и сертифициран от FDA за разнообразно
приложение в практиката. Монофазните хидрогелове Neauvia Organic се получават чрез
кръстосано свързване на BSHA /хиалуронова киселина, извлечена от Bacillus Subtilis/ с PEG.
Този иновативен гел има много предимства в сравнение със старата комбинация
Streptococcus Equi / BDDE, като например:
Имунологична защита: PEG прави импланта биомиметичен и по този начин той не се
разпознава като чуждо тяло от организма. Това намалява до минимум възможността от
настъпване на имунологични реакции както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект.
Дълготрайност: PEG забавя действието на протеолитичните ензими, като хиалуронидазата,
като по този начин имплантът издържа по-дълго в тъканите.
Най-висок профил на безопасност: PEG полимерът се разгражда в мономери, които не са
токсични и лесно се метаболизират от човешкото тяло.

3

IPN структура
Neauvia Organic са единствените филъри на пазара, произведени вследствие взаимното
проникване на два различни полимера, което допринася за тяхната консистентна,
вискоеластична и пластична структура. IPN технологията позволява на двата полимера да
взаимодействат максимално ефективно по начин, който неутрализира слабите страни на
всеки отделен полимер по единично. Хомогенният хидрогел в линията Neauvia Organic е
много по-устойчив на механичен натиск и топлинно въздействие – едни от основните
причини за разграждане на филърите. Тъкмо поради тази причина филърите Neauvia Organic
не се повлияват от по-високи температури или от естетични медицински процедури като
лазерни или радиочестотни терапии и могат да бъдат използвани по-рано от стандартните
филъри при подобни условия.

4

CaHA
CaHA – калциев хидроксиапатит: Серията Stimulate съдържа CaHa и е едновременно както филър,
така и биостимулатор. Neauvia Organic Stimulate може да се прилага при „начинаещи“ пациенти,
тъй като, за разлика от някои филъри, резултатът е напълно обратим. Това се дължи на по-ниския
процент и по-малък размер частици CaHa, използвани в Neauvia Stimulate, в сравнение с други
биостимулатори на пазара. Медицинските доклади показват, че колагеновата биостимулация в
продукта е сравнима като параметри с тази при други филъри с по-висок процент CaHa.
Забележителна особеност, доказана и от хистологичните изследвания, е че при Stimulate новият
колаген се образува вътре в импланта. Новообразуваните колагенови скѓлета поддържат и
подобряват качеството на кожата в дългосрочен план. Молекулите на CaHA се задържат във
вътрешността на хидрогела и бавно се освобождават по време на естественото разграждане на
продукта, като стимулират фибробластите да синтезират повече колаген и еластин.

DELUXE
HYDRO
ФИЛЪР

Това е линеен HA ф илър от комбинация от хиалуронова киселина и CaHA,
предназначен за повърхностна употреба, за да подобри значително хидратацията и
качеството на кожата и едновременно да насърчи хомеостазата на кожата за
подмладяване на кожата.
Мезотерапията е една от най-популярните процедури в естетичната
медицина, която значително подобрява състоянието на кожата. Нейната цел е да достави
активни вещества директно в кожата и да осигури незабавна хидратация. Успехът на
процедурата зависи до голяма степен от качеството на инжектирания продукт и от
повторението на сесиите. Neauvia Organic Hydro Deluxe съдържа 18 мг/мл чиста
хиалуронова киселина, получена от Bacillus subtilis. Такава висока концентрация
позволява да се получат много добри резултати, забележими още след първата
процедура. Освен това Neauvia Organic Hydro Deluxe е обогатен с 0,01% калциев
хидроксиапатит и две аминокиселини.Освен хиалуронова киселина съдържа
аминокиселините глицин и L-пролин, които са основните съставки на колагена. Този
уникален състав активира и поддържа естествените процеси на образуване на колаген,
благодарение на които кожата става по-плътна и постегната.
ПОКАЗАНИЯ:
ЕПИДЕРМИС, ВРАТ, ДЕКОЛТЕ
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
18 mg / ml, PEG полимер, омрежена
СЪДЪРЖА:
0,01% CaHA

STIMULATE
ФИЛЪР

Структурно филър от комбинация от хиалуронова киселина и CaHA, който
придава обем. Интегрира се лесно в тъканта, като позволява естествен вид и
едновременно насърчава хомеостазата на кожата и в същото време е обратим.
Neauvia Organic Stimulate е уникален продукт – единственият, който предлага
не само отлично запълване, но и дългосрочна биостимулация. Съдържанието
на 26 мг/мл хиалуронова киселина е допълнено с 1% калциев хидроксиапатит –
минерал, който се среща естествено в човешкото тяло и стимулира
образуването на колаген. Stimulate е перфектен избор за пациенти, страдащи от
липса на обем и плътност. Продуктът незабавно запълвa всички видове тъканен
дефицит, придавайки желаната форма и обем, като постепенно подобрява
състоянието на кожата. Процесът на неоколагенеза позволява по-дълготрайна
корекция. Stimulate съдържа хиалуронова киселина, получена от Bacillus subtilis,
която е омрежена с полимера полиетиленгликол (PEG). Освен хиалуронова
киселина съдържа аминокиселините глицин и L-пролин, които са основните
съставки на колагена. Размерът на частиците калциев хидроксиапатит,
използван във филърите Neauvia, е малък (8-12 микрона) и те са разпределени
равномерно в хидрогела. Това осигурява стабилност на частиците, които не
могат да мигрират.

ПОКАЗАНИЯ:
ЛИЦЕ,РЪЦЕ
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
26 mg / ml, PEG полимер, омрежена
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин, 1%
CaHA

INTENSE ROSE

ФИЛЪР
Филuра е предназначен за увеличаване и възстановяване на застаряващите срамни устни, когато се
постави подкожно, което означава, че продуктът остава там, където е поставен.

ПОКАЗАНИЕ:
ИНТИМНО ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОБЛАСТТА
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
28 mg / ml, PEG полимер омрежен
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

INTENSE RHEOLOCY

ФИЛЪР
По-мек и леко омрежен PEG филър, който гарантира, че продуктът има по-ниска екструзионна сила,
идеална за фини линии и бръчки, като същевременно се интегрира биологично и остава гъвкав, за да
устои на деформация.
Intense Rheology е предназначен за коригиране на първите признаци на стареене: фини линии и
повърхностни бръчки, особено при млада кожа. Също така е подходящ за коригиране на бръчки тип
„баркод” в областта на устните, за лека корекция на устните и за подмладяване на ръцете. Съдържа
22 мг/мл хиалуронова киселина, получена от Bacillus subtilis, която е омрежена с полимера
полиетиленгликол (PEG). Освен хиалуронова киселина съдържа аминокиселините глицин и Lпролин, които са основните съставки на колагена.
ПОКАЗАНИЕ:
ПОПЪЛВА ФИНИ ВРЪЗКИ И БРЪЧКИ
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
22 mg / ml, PEG полимер омрежен
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

INTENSE LIPS

ФИЛЪР
Филъра е проектиран да има обемен капацитет за уголемяване на устните и въпреки това
да остане мек и гъвкав в тъканта поради своите свойства на пластичност (комбинация от
средна твърдост и кохезивност) за естествен вид и усещане.
Intense Lips съдържа 24 мг/мл хиалуронова киселина, концентрация при която
се постигат оптимални резултати в деликатната зона на устните. Подходящ е за уголемяване,
оформяне на контура и ревитализация на устните. Ползващите Intense Lips могат да са
сигурни в най-високото му качество, защото при производствения процес се използват
найбезопасните материали, които придават изключителни свойства на хидрогела
(хиалуронова киселина, получена от Bacillus subtilis и полиетиленгликол).
Освен хиалуронова киселина съдържа аминокиселините глицин и L-пролин, които са
основните съставки на колагена. Този специализиран препарат осигурява специална
еластичност на полимерните вериги и позволява да се преодолее механичното напрежение,
на което се подлагат устните. Това подобрение създава усещане за естествено оформяне.

ПОКАЗАНИЕ:
ПОПЪЛВА ФИНИ ВРЪЗКИ И БРЪЧКИ
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
24 mg / ml, PEG полимер омрежен
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

INTENSE FLUX
ФИЛЪР

Филъра е проектиран да бъде по-малко вискозен и адаптивен, тъй като биологично се интегрира в
тъканта, позволява биодинамично движение и естествен вид.
Най-новият продукт в портфолиото Neauvia Organic. Това е революция на пазара на филърите,
съдържащи хиалуронова.киселина. Intense Flux е ново предложение за тези, които търсят найлесния за употреба филър, който същевременно гарантира видим ефект. Експертите от
лабораторята на MATEX LAB в Лугано, Швейцария, създадоха нова молекулна структура под
формата на хидрогел, благодарение на изследванията и развитието на технологиите за кръстосано
свързване.

ПОКАЗАНИЕ:
СЪЗДАВА ОБЕМЕН ЕФЕКТ В ДЕРМИСА
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
26 mg / ml, PEG полимер омрежен
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

INTENSE LV
ФИЛЪР

Филъра е проектиран с помощта на PEG омрежващи връзки, за да се създаде филър, който има добър
капацитет за обемист, но с висока пластичност, така че добавя обем, като същевременно се
противопоставя на компресията и деформацията и е формован, така че може лесно да се масажира за
оптимални резултати.

ПОКАЗАНИЕ:
СЪЗДАВА ОБЕМЕН ЕФЕКТ
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
26 mg / ml, PEG полимер омрежен
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

INTENSE
ФИЛЪР

Проектиран с голям брой PEG омрежващи връзки, за да създаде филър, който има висока
кохезивност и твърдост, така че да действа като имплант и да остане там, където е поставен върху
костта, но с висок капацитет на повдигане, така че изисква по-малък обем инжектиран за добавяне
структура и повдигане.
Този продукт съдържа най-висока концентрация на хиалуронова киселина - 28 мг/мл. Както всички
филъри Neauvia, той е произведен от най-чистия източник на хиалуронова киселина (Bacillus
subtilis) и е омрежен с полимера полиетиленгликол (PEG), в резултат на което се получава 3D
матрица от хидрогел. Освен хиалуронова киселина съдържа аминокиселините глицин и L-пролин,
които са основните съставки на колагена.

ПОКАЗАНИЕ:
ДОБАВЯ СТРУКТУРА И ЛИФТИНГ
КОНЦЕНТРАЦИЯ:
28 mg / ml HA, PEG полимер, омрежена
СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

HYDRO DELUXE MAN

ФИЛЪР
Това е линеен HA филър от комбинация от хиалуронова киселина и CaHA, предназначен за
повърхностна употреба, за да подобри значително хидратацията и качеството на кожата и
едновременно да насърчи хомеостазата на кожата за подмладяване на кожата.
Neauvia Organic Hydro Deluxe Man съдържа 18 мг/мл чиста хиалуронова киселина, получена
от Bacillus subtilis. Такава висока концентрация позволява да се получат много добри
резултати, забележими още след първата процедура. Освен това Neauvia Organic Hydro
Deluxe Man е обогатен с 0,01% калциев хидроксиапатит и две аминокиселини. Освен
хиалуронова киселина съдържа аминокиселините глицин и L-пролин, които са основните
съставки на колагена. Този уникален състав активира и поддържа естествените процеси на
образуване на колаген, благодарение на които кожата става по-плътна и по-стегната.
За постигане на оптимални резултати е необходима серия от 4 процедури с 3-седмичен
интервал между процедурите. В края на серията e желателно на пациента да се предложи
последваща процедура, насрочена за след половин година, с цел да се запазят резултатите.

ПОКАЗАНИЕ:
ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА КОЖАТА

КОНЦЕНТРАЦИЯ:
18 mg / ml, PEG полимер омрежен

СЪДЪРЖА:
0,01% CaHA

INTENSE MAN
ФИЛЪР

Проектиран с голям брой PEG омрежващи връзки, за да създаде филър, който има висока
кохезивност и твърдост, така че да действа като имплант и да остане там, където е поставен върху
костта, но изисква по-малък обем инжектиран за добавяне на структура и повдигане.
Разбирайки разликите в тъканите при мъжете и жените, както и техните субективни очаквания от
естетичната медицина, ние с гордост представяме първия и единствен по рода си продукт,
предназначен за мъже – Intense Man. Специфичната формула с най-висока концентрация на
хиалуронова киселина (28 мг/мл) и голямата вискоеластичност на този продукт са идеални за
приложение при по-плътна кожа и по-бърз процес на стареене. Intense Man може да се използва за
възстановяне на обема в провисналите области и за запълване на гънки и дълбоки бръчки. Както
всички филъри Neauvia, той е произведен от най-чистия източник на хиалуронова киселина
(Bacillus subtilis) и е омрежен с полимера полиетиленгликол (PEG). Освен хиалуронова киселина
съдържа аминокиселините глицин и L-пролин, които са основните съставки на колагена.

ПОКАЗАНИЕ:
ДОБАВЕТЕ СТРУКТУРА И ЛИФТИНГ

КОНЦЕНТРАЦИЯ:
28mg / ml, PEG полимер омрежен

СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин

STIMULATE MAN
ФИЛЪР

Структурен филър от комбинация от хиалуронова киселина и CaHA, който добавя обем,
интегрира се естествено в тъканта, позволявайки естествен вид и едновременно насърчава
хомеостазата на колагена и в същото време е обратим.
Процесите на стареене и структурата на кожата при мъжете се различават
от тези на жените и остаряването води до различни промени. По-дебелата кожа на мажете
губи обема, плътността и еластичността си. За да се намалят признаците на стареене и за да
се поддържа младежки, енергичен външен вид, е важно да се прилага комплексен подход.
Stimulate Man е първият филър, който се бори с времето по два начина. Съдържанието на 28
мг/мл хиалуронова киселина и голямата вискоеластичност на хидрогела допринасят за
дълготрайно запълване на тъканните дефекти. Чрез добавяне на 1% калциев хидроксиапатит
се осигурява допълнителен стимулиращ ефект чрез активиране на фибробластите, което от
своя страна стимулира образуването на колаген. Stimulate Man съдържа хиалуронова
киселина, получена от Bacillus subtilis, която е омрежена с полимера полиетиленгликол
(PEG). Освен хиалуронова киселина съдържа аминокиселините глицин и L-пролин, които са
основните съставки на колагена. Размерът на частиците калциев хидроксиапатит, използван
във филърите Neauvia, е малък (8-12 микрона) и те са разпределени равномерно и
омрежени в хидрогела. Това осигурява стабилност на частиците, които не могат да мигрират.

ПОКАЗАНИЕ:
ЗАПЪЛВА ЗАГУБЕН ОБЕМ

КОНЦЕНТРАЦИЯ:
28mg / ml, PEG полимер омрежен

СЪДЪРЖА:
Глицин и L-пролин; 1% CaHA

