Tüm ürünler, ISO9001 & ISO13485 ve GMP uluslararası kalite güvenlik standartları altında
faaliyet gösteren laboratuvarlarda sıkı koşullarda üretilmektedir. Tüm ürünler güvenli,
doğal, kalıcı ve konforlu enjekte edilebilir implantlar oldukları için CE sertifikalıdır. Paketleme ve dağıtım sürecinde titizlik, kalite ve uygunluk CE düzenlemelerine saygı
duyuyoruz. Ürünlerimiz alerjik değildir. Bu nedenle tedaviden önce alerji testi gerekli
değildir. Özgün saflaştırma, oksijen giderme ve sterilizasyon işlemi sayesinde yan etki
veya iltihaplanma riski düşüktür. Ürünlerimizle ilgili prosedürler güvenli, doğal ve uyumlu sonuçlar sağlar. Dolgularımız uluslararası tedarikçiler tarafından sağlanan en yüksek
kalitedeki ham maddelere (doğal, alerjik olmayan ve sinerjik) dayanmaktadır.

Opera, yeni nesil İtalyan dolgu ürünleri serisidir. En son teknoloji ve gelişmiş üretim
süreçleri kullanılarak oluşturulan tıbbi sınıf, monofazik dolgu maddeleridir. Yenilikçi
formülasyonlar ve farklı konsantrasyonlarda hyaluronik asit içeren geniş bir ürün bileşimi sayesinde, tamamen emilebilir implantlarımız doku ile mükemmel entegrasyon ve
doğal ve uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

Opera Dolgu ürünleri, hyaluronik asit zincirlerinin uzunluğunun daha iyi korunmasını ve
çapraz bağlama maddesi kalıntılarının yüksek oranda saflaştırılmasını sağlayan gelişmiş
ve modern üretim teknolojileri kullanılarak üretilir.
Ürünlerin pürüzsüz ve olağanüstü plastik yapısı, yenilikçi, çok aşamalı asit havalandırma
sisteminden ve çok güçlü ve kararlı zincirlerle yalnızca saf ve doğal hyaluronik asitin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Hyaluronik asit oluşturma ve çapraz bağlama süreci,
doğal ve uzun süreli gençleştirici etkilerin elde edilmesiyle sonuçlanan olağanüstü plastisite ve pürüzsüzleştirme özellikleri sağlar.

ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONİK ASİT BAZLI DOLGU JEL (20mg/ml)

Tyndall etkisi olmadan hedefe yönelik bir eylem için etkili çözüm

TEDAVİ ALANLARI

Opera I, hassas göz çevresi için
özel olarak oluşturulmuş bir üründür.
Tyndall etkisi olmadan, ödem riskini en
aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve
uzun süreli sonuçlar sağlar. Göz pınarı ve
göz kapağı çukurlarını doldurmada, koyu
halkaları düzeltmede ve göz kapağı ve
göz altı torbalarının çevresinde
kullanılması tavsiye edilir.
Opera I, yüzeysel çizgileri ve ince
ila orta dereceli kırışıklıkları düzeltmek
için de kullanılabilir. Ayrıca cildin nemini,
esnekliğini ve parlaklığını iyileştirerek
mükemmel bir cilt güçlendirici
görevi görür.

Göz Altı
Kaz Ayakları
Glabela Bölgesi
Smoker Line
Göz Yaşı Olukları
Hafif Frontal Bölge Deformiteleri

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM
- İnce çizgilerin ve hassas kırışıklıkların
düzeltilmesi,
- Göz çevresindeki kırışıklıkların
canlandırılması,
- Hafif hacimle dudak canlandırıcı,
- Ağız çevresindeki kırışıklıkların düzeltilmesi
- Glabella kırışıklıklarının düzeltilmesi,
- El derisinin biyolojik olarak
tamamlanması,
- Boyun kırışıklıklarının düzeltilmesi

Etki Süresi: 6-8 Ay

*Belirtilen süreler hastanın yaşam tarzı ile ilişkilendirilmelidir.

20mg/ml
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ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONİK ASİT BAZLI DOLGU JEL (22mg/ml)

Dudaklar için özel etkili çözüm

TEDAVİ ALANLARI

Opera II, dudakların hacmini nazikçe
artırmak ve derinlemesine nemlendirmek için tasarlanmış çapraz bağlı
hyaluronik asitten özel bir jeldir. Son
derece hafif ve dövülebilir formülü,
doğal ve pürüzsüz bir etki sağlar. Ürün,
dudakların nazik bir hacimsel düzeltilmesi ve ağız çevresindeki kırışıklıkların
düzeltilmesi için tasarlanmıştır.
Efektin görünürlüğü ve dayanıklılığı,
uygulama derinliğine ve cildin orijinal
durumuna bağlıdır. Doku güçlendirmenin
etkisi yaklaşık 6-8 ay sürer
ve zamanla zayıflar.

Dudak Konturu ve Hacmi
Nasolabiel Çizgiler
Marionette Çizgiler
Zygoma ve Göz Yaşı Pınarı Geçişi
Orta Yanak Augmentasyonu
Malar Bölge

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM
- Dudakların hacmini şekillendirmek ve
arttırmak,
- Düz dudak modelleme ve modern
tekniklerle çalışma,
- Ağzın köşelerini kaldırmak,
- Orta ve derin kırışıklıkların düzeltilmesi,
- Nazolabial kıvrımların doldurulması,
- Kukla çizgilerini dengelemek,
- El derisinin biyolojik olarak
tamamlanması

Etki Süresi: 6-8 Ay
22mg/ml

*Belirtilen süreler hastanın yaşam tarzı ile ilişkilendirilmelidir.
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ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONİK ASİT BAZLI DOLGU JEL (24mg/ml)

Güçlü bir etki için yüksek konsantrasyon

TEDAVİ ALANLARI

Opera III, yumuşak dokuların hacmini
yenilemeye veya artırmaya
ve derin kırışıklıkları ve cilt oluklarını
düzeltmeye adanmış çapraz bağlı hyaluronik asitten oluşan ultra pürüzsüz bir
jeldir. Ürün ayrıca, çene çizgisi,
burun köprüsü, çene veya nazolabial
kıvrım ve kukla çizgileri gibi alanlarda
yüzün şeklini şekillendirmeye
adanmıştır. Jel, dokunun hacmini
artırarak görünür hacimsel düzeltme
sağlar, bu da dokunun istenen
sonuca vurgulanmasını sağlar.
Etkinin görünürlüğü ve kalıcılığı,
uygulama derinliğine ve cildin orijinal
durumuna bağlıdır.

Dudak Konturu ve Hacmi
Nasolabiel Çizgiler
Marionette Çizgiler
Zygoma ve Göz Yaşı Pınarı Geçişi
Orta Yanak Augmentasyonu
Malar Bölge

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM
- Dudakların hacmini şekillendirmek ve
arttırmak,
- Düz dudak modelleme ve modern
tekniklerle çalışma,
- Ağzın köşelerini kaldırmak,
- Orta ve derin kırışıklıkların düzeltilmesi,
- Nazolabial kıvrımların doldurulması,
- Kukla çizgilerini dengelemek,
- El derisinin biyolojik olarak
tamamlanması

Etki Süresi: 10-12 Ay

*Belirtilen süreler hastanın yaşam tarzı ile ilişkilendirilmelidir.

24mg/ml

1

ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONİK ASİT BAZLI DOLGU JEL (26mg/ml)

Çok belirgin yaşlanma belirtileri ve keskin hatlar için

TEDAVİ ALANLARI

Opera IV, Yumuşak dokuların ve yüz
volümetrisinin hacmini artırmak
için ayrılmış, çapraz bağlı, yüksek
konsantrasyonlu hyaluronik asitten
oluşan güçlü bir jeldir. Ürün,
mandibula hattı, burun köprüsü, çene
veya yanak hacmi gibi alanlarda yüz
şeklini şekillendirmek için
tasarlanmıştır.

Zygoma Kemik üstü
Çene üstü
Çene Bordürü
Burun
JawLine
Temporal
Angulus Mandibula

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM
- Derin kırışıkların doldurulması,
- Nazolabial kıvrımlar,
- Burun,
- Elmacık bölgesi,
- Çene ve Alt çene çizgisi

Etki Süresi: 12-15 Ay
26mg/ml

*Belirtilen süreler hastanın yaşam tarzı ile ilişkilendirilmelidir.

2

ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONİK ASİT BAZLI DOLGU JEL (20mg/ 10 ml)

Eşit şekilde yeniden şekillendirmek için etkili çözüm

TEDAVİ ALANLARI

Opera V, en yeni nesil % 100 İtalyan
hyaluronik asit bazlı vücut dolgu
maddesidir. Cilt gevşekliğini azaltarak,
anında doldurma ve hızlı nemlendirme
sağlayarak vücudun hacimlerini geri
kazanmanızı sağlar. Büyük hacimleri
uyumlu bir şekilde ameliyat olmadan
yeniden şekillendirir.

Sarkık cilde hacim vermek
Vücut şekillendirme ve şekillendirme
Kalça büyütme
Baldır şekli düzeltmesi

Opera V teknolojisinin sırrı, ürünün dokularda daha fazla uyum sağlamasına izin
veren mükemmel viskoelastisitesinde
yatmaktadır. Ayrıca yenilikçi çapraz bağlı
formülü, dolgu etkisini zamanla daha
kararlı ve kalıcı hale hale getirir.

Etki süresi 12 aydır.

*Belirtilen süreler hastanın yaşam tarzı ile ilişkilendirilmelidir.

20mg/ 10ml

1

TEDAVİ ALANLARI

Opera Rev AQUABOOSTER,
Zayıf çapraz bağlı özel formülasyon,
Opérarev’i anında ancak daha az kalıcı
bir etki ile sonuç elde etmek isteyenlerin
ihtiyaçlarını karşılamak için çok uygun
hale getirir. Aslında, özel biyolojik
olarak emilebilir özelliği,
Opérarev’i yüzdeki küçük cilt
çöküntülerinin düzeltilmesi için
ideal kılar.

Çok sayıda sığ çizgi ve kırışıklık, cildin
ilerleyici yaşlanması, dokuların önemli
ölçüde dehidrasyonu, cildin aşırı
kuruluğu, gri ve donuk cilt, görünür foto
yaşlanma, göz çevresindeki kırışıklıkların
canlandırılması, dudak canlandırıcı, ağız
çevresindeki kırışıklıkların düzeltilmesi,
glabella kırışıklıklarının düzeltilmesi, el ve
boyun derisinin canlandırılması, 3 hafta
içinde 4 tedavi

ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONİK ASİT BAZLI DOLGU JEL (20mg/ml)

Yüz için canlandırıcı bir dokunuş

Etki Süresi 4-6 aydır.
20mg/ml

*Belirtilen süreler hastanın yaşam tarzı ile ilişkilendirilmelidir.
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Paket

Hacim Etkisi

1x1ml

Ph

İğne

7

30G

7

27G

7

27G

7

25G

7

30G

7

-

Yumuşak

1x1ml
Orta

1x1ml
Güçlü

1x1ml
Çok Güçlü

1x1ml
Biorevitalizasyon

1x1ml
Geniş Hacim

