
סקולפטרה, הטיפול שבאמת עוצר 
את תהליך ההזדקנות

עלון מידע למטופל/ת

הפעילו את
הכח שבעורכם

לחדש ולהצעיר את העור בצורה הדרגתית, 
 Sculptra הנמשכת לאורך זמן עם האפקט של

החומר המקורי לעידוד ייצור קולגן טבעי.
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25% מהקולגן הטבעי שלך יאבד עד גיל 45. 1

הוא המפתחקולגן
לשיפור העור

מדוע קולגן כל כך חשוב למראה העור שלנו בחלוף השנים?

בכל שנה כמות הקולגן בגופנו 
פוחתת ב- 1%

העור  הדרמיס העמוקה  של  חלבונים בשכבת  הם  קולגן  סיבי 
והחומצה  האלסטין  סיבי  לתפקוד  ועוזרים  יציבות  לו  המקנים 
יציבות  על   בשמירה  עוזר  הקולגן  שלנו.  הטבעית  ההילארונית 
העור ובמקביל שומר עליו חלק ועשיר בלחות. העור זקוק לרמות 

גבוהות של סיבי קולגן כדי להראות טבעי, בריא וצעיר.

אפידרמיס 4 

דרמיס 4 

ירידה בכמות סיבי הקולגן

תופעות הלוואי השכיחות לאחר הטיפול כוללות:
נפיחות, רגישות, אודם, כאב מקומי, גרד, חבורות, דימום וקשריות.

תת עור 4 

עם השנים, העור מזדקן ומאבד קולגן. תהליך זה 
מתרחש באופן טבעי, דבר המחליש את מבנה העור 

ומפחית את הגמישות והלחות הרצויה.2,3

אובדן סיבי הקולגן  יוביל בסופו של דבר לקמטוטים, 
קמטים, איבוד נפח וירידה בגמישות, במבנה ובאובדן 

המראה הצעיר של העור.)3(.,3



Sculptra מפעיל מחדש את
יכולת הגוף שלך לייצר קולגן טבעי 5-9

galdermaaesthetics.com
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Investigator Global Evaluations‡§

Patients Showing Improvement16

400 60 80 100

86,3%

88,7%Month 13

Month 25

3

מטופלים מראים שיפור 16

Sculptra הינו המוצר המקורי 
המעודד יצירת קולגן טבעי!

Sculptra משחזר בהדרגתיות
את יכולות העור

Sculptra מעניק תוצאות
הנשארות לאורך זמן ממושך

העור  של  המבנית  התמיכה  את  משקם   Sculptra
שאבדה עם השנים כחלק מתהליך ההזדקנות. לאחר 

הטיפול ניכר שיפור משמעותי בגמישות העור 5-9

מתקן נפחים, מחדש את העור ומחליק קמטים 8,10-15

עם שיפור הנראה לעין לפחות 25 חודשים לאחר 
הטיפול האחרון 8,10-15

המחקר הקליני הסתיים לאחר 25 חודשים, החוקרים השתמשו בסקאלה בעלת 5 דירוגים
להערכה כללית )4=שיפור מצויין, 3=שיפור רב, 2=שיפור, 1=אין שיפור, 0=החמרה(.

233 מטופלים נבדקו בשלב ה-13 חודשים. 106 מטופלים נבדקו בשני השלבים )13 ו- 25 חודשים(.                                                                                                                                
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הערכת חוקרים כללית              

למה

חודש 13

חודש 25

?Sculptra

חודשים
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שנשמרותתוצאות
לאורך זמן

תוצאות הדרגתיות הנמשכות לאורך זמן

אליסה, בת 49
טופלה ב- 5 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

לפני תחילת הטיפול

45 ימים לאחר הטיפול השני

25 חודשים לאחר הטיפול האחרון

התמונות הן של מטופלים אמיתיים. תוצאות יכולות להשתנות בין מטופלים.
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שנשמרות
לאורך זמן

תוצאות שמדברות בעד עצמן

אליסה, בת 49
טופלה ב- 5 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

קארה, בת 42
טופלה ב- 3 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

סטיוארט, בן 54
טופל ב- 5 בקבוקוני Sculptra ב- 3 טיפולים

לפני תחילת הטיפול

לפני תחילת הטיפול

8 חודשים לאחר הטיפול האחרון

7 חודשים לאחר הטיפול האחרון

SCULPTRA יצר אצלי שיפור עצום
במראה וחיזקה לי את הבטחון העצמי.

אני נראית היום צעירה ב- 10 שנים.

אני מאושר מהתוצאה ומהשיפור בנפח 
הפנים שלי ובמראה העור שלי.

אני מרגיש צעיר יותר ובריא יותר!

© ד"ר לינדה איב. כל התמונות מאושרות לפרסום.

galdermaaesthetics.com

Sculptra מחדש את העור
ע”י שיפור במראה הקמטים, הנמשך

לפחות 25 חודשים לאחר הטיפול האחרון 10 
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עור צעיר מגיע מבפנים

אם אתם רוצים להראות צעירים יותר מבלי שאחרים יידעו
 .Sculptra שעברת טיפולים אסתטיים, אתם חייבים להכיר את

Sculptra הוא הפתרון עבורכם.
Sculptra פנו עוד יום לרופא שמתמחה בטיפול

והחזירו את מחוגי השעון אחורה.
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עור צעיר מגיע מבפנים

Sculptra 80% ממטופלי
מרוצים מתוצאות הטיפול
שלהם  גם שנתיים לאחר 

ההזרקה האחרונה.17

תוצאות שמדברות בעד עצמן

קתרין, בת 53
Sculptra טופלה ב- 3 בקבוקוני

18 שבועות לאחר תחילת הטיפוללפני תחילת הטיפול

27 שבועות לאחר תחילת הטיפול

galdermaaesthetics.com

התמונות הן של מטופלים אמיתיים. תוצאות יכולות להשתנות בין מטופלים.
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משווק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות
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למידע נוסף
סרקו את הקוד

Sculptra


