Dermální výplň Ellanse
Jestli jste unaveni od častých hyaluronových injekcí a přejete si dosáhnout stabilnějších a trvalejších
výsledků v boji s vráskami a povadlou pletí, potřebujete dermální výplň Ellanse. Vzhledem k tomu, že
Ellanse nabízí trvanlivost výsledků od 1 do 4 let, už nebudete muset běhat za svým korektivním
dermatologem jednou za 3 – 6 měsíců.
Dermální výplň Elanse je na evropském trhu známá již od roku 2006, u nás je novinkou a je k dostání
v ordinacích korektivní dermatologie od začátku roku 2014.

Ellanse je injekční biodegradační gel, který je určen pro modelaci a zpevnění obličeje na bázi
polykaprolaktamu. Ellanse se vyrábí společností AQTIS Medical BV (Holandsko).
Hlavní výhodou Ellanse je široký spektrum využití (například možnost použití na delikátní zóny krku
a oblastí kolem očí bez rizika prosvítání, hrudkovatění a otoků).
Mezi další výhody patří okamžitý výsledek, trvanlivější a předpověditelnější doba trvání výsledku (až do
4 let), než u hyaluronových výplní, ověřená a prokázaná mnoha studii bezpečnost přípravku.
Na rozdíl od dermálních výplní na bázi kyseliny hyaluronové aktivní složkou Ellanse je polykaprolaktam.
Tento materiál je více než 40 let používán v chirurgii, z něj se vyrábí šicí materiál pro vstřebatelné stehy.
Tento materiál je velmi dobře prozkoumaný a bezpečný, stejně jako i výsledky jeho působení. Bezpečnost
a 100% biodegradace materiálu jsou dokázány klinickými studiemi. Materiál je absolutně intaktní
a hypoalergenní, v přípravku nejsou žádné materiály živočišného původu.
Ellanse získal ocenění mezinárodní společnosti Frost & Sullivan v nominaci „Inovace dermálních výplní
2011“. Frost & Sullivan již více než 50 let vybírá výrobci, které využívají nejmodernější technologie ve svých
oblastech. Přičemž v současné době AQTIS Medical BV pracuje nad dermální výplní s dobou trvání
výsledku 5 až 6 let.
Díky 100% rozložení materiálu v pokožce bez jakýchkoliv toxických nebo komplikujících účinků plném
právem pojmenujeme Ellanse nejbezpečnějším materiálem. Ellanse se nezdržuje v organismu po dosažení
položeného cíle a okamžitě se biodegraduje se zachováním výsledku trvajícího přesně stanovenou dobu.
Na rozdíl od jiných hyaluronových výplní, jejichž účinek se zmenšuje každý den počínaje dnem aplikace,
Ellanse prokazují stabilitu a neměnný výsledek po celou dobu.
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Ellanse je absolutně sterilní preparát z řady implantovatelných zdravotnických prostředků, má veškeré
certifikáty a může se pochlubit mnoha klinickými studiemi.
Ellanse je jediná dermální výplň, u které si můžete vybrat dobu trvání výsledku a můžete si být jisti, že
výsledek přetrvá určenou dobu díky mikrosférickému uspořádání materiálu.
Ellanse S výsledek do 12 měsíců
Ellanse M výsledek do 20 měsíců
Ellanse L výsledek do 30měsíců
Ellanse E výsledek do 48 měsíců

Ellanse se používá k modelaci obličeje a těla, pro odstranění vrásek, rýh a ztracených objemů. Přípravek
stimuluje procesy tvorby nového kolagenu v kůži, zvyšuje turgor a dodává pokožce zdravý a přitažlivý
vzhled.

Na které oblasti se může použit Ellanse?
Hluboké a nosoretní rýhy
Omlazující vektorové zpevnění delikátních oblastí krku, dekoltu a kolem očí
Modelace lícních oblastí a oblasti podbradku, návrat ztraceného objemu
Korekce nosu a ušních boltců
Biologické zpevnění kontur obličeje a těla: tekuté nitě

Aplikace Ellanse u korektivního dermatologa
Jako i v případě jiných dermálních výplní měl by aplikaci Ellanse provádět pouze certifikovaný lékař, proto
je velmi důležité při první návštěvě ordinace se poohlednout po příslušném osvědčení.
Aplikace Ellanse zabere 20 – 30 minut a provádí se s použitím anestetického krému. Výsledek je viditelný
hned, ovšem největších výsledků je třeba očekávat 1 až 1,5 měsíce po aplikaci (stejně jako u niťového
liftingu).
Žádná rehabilitační doba není zapotřebí. Po injekcích se může cvičit, chodit do sauny a podstupovat další
kosmetická ošetření.
Žádné vedlejší účinky působení přípravku nebyly nikdy pozorovány.
Aplikace Ellanse zaručí nejtrvanlivější výsledky, kterých je možné v současné době dosáhnout bez žádných
komplikací a operačních zákroků a které trvají až do 4 let.
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Díky své stabilní viskozitě, která je u všech přípravků Ellanse stejná, aplikuje se přípravek jednoduše
a rovnoměrně se rozkládá v podkoží.

Cena aplikace Ellanse
Cena Ellanse je vyšší, než je cena nejpopulárnějších dermálních výplní na bázi kyseliny hyaluronové, ale
vzhledem k trvání účinků se dá mluvit spíše o ekonomii, než o přeplácení. Mimo jiné pro jedno sezení
Ellanse je zapotřebí až 2krát méně materiálu, než klasických dermálních výplní na bázi kyseliny
hyaluronové.
Nejžádanější kombinací zpevnění tkání Ellanse je kombinace s niťovým liftingem Aptos.
Jako přípravné ošetření Ellanse se používá peptidové ošetření Simildiet.

www.tekute-nite.cz

