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משפחת חומרי מילוי 
REVANESSE הקמטים של

מוצרי REVANESSE הם משפחת חומרי מילוי קמטים המיוצרים 

בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ומשמשים לטיפול בסימני הזדקנות.

קו המוצרים של  REVANESSE יכול לשמש ל:

  מילוי קמטים וקמטוטים

  הענקת נפח

  עיצוב קווי המתאר של הפנים

  הענקת לחות

  יצירת איזון וסימטריה

למען נוחות נוספת למטופל, מוצרי

REVANESSE ניתנים להשגה עם חומר 

האילחוש לידוקאין. שילוב זה מסייע 

להפחתת תחושת אי-נוחות בעת הטיפול.



מוצרים

REVANESSE חומר מילוי בעל דרגת סמיכות נמוכה, 
המיטיב לטפל בפגמים קטנים בעור. ניתן להשתמש 

ב-REVANESSE לקמטים וקווים קלים המופיעים  בצידי 
השפתיים, מסביב לפה, תחת העיניים, על המצח ובין 

הגבות.

REVANESSE KISS חומר מילוי שתוכנן במיוחד לעיצוב 

השפתיים. התכונות המיוחדות של השפתיים דורשות 

חומר ייעודי על מנת להבטיח תוצאות אידיאליות 

לאחר ההזרקה. 

REVANESSE ULTRA חומר מילוי בסמיכות בינונית המיועד 

לקמטים בינוניים ולנפח משמעותי יותר לשפתיים.

REVANESSE CONTOUR חומר מילוי סמיך המיועד 

להוספת נפח לריקמה רכה, טיפול בקמטי המריונטה 

והנזולביאלים.

REVANESSE SHAPE חומר מילוי קשיח בסמיכות גבוהה 
המיועד להזרקה על העצם, לעיצוב הסנטר, הלסת 

והלחיים. 



איזורי טיפול

החלקת קווי המצח

מילוי ‘קמטי דאגה’

תיקון קו המתאר של גשר האף

טשטוש שקעים ועיגולים שחורים מתחת לעיניים

הענקת נפח, עיצוב

החלקת קמטי אף-שפה

החלקת קמטים מעל השפה

הענקת נפח ותיחום לשפתיים

החלקת קמטי מריונטה

הדגשת הסנטר והלסת

הענקת נפח, עיצוב והחלקה



“משולש הנעורים”

פנים צעירות ניתנות לתיאור כבעלות מתאר בצורת משולש, עם עצמות 

לחיים גבוהות ותווים מתוחמים היטב. במהלך תהליך ההזדקנות, המשולש 

מתהפך, כך שהפנים מתארכות, הופכות מרובעות, הלחיים שטוחות יותר, 

נוצרים רפיון של קצוות השפתיים וצניחה של הגבות.

באמצעות שימוש ב- REVANESSE להשבת נפח לעור, הרופא המטפל 

שלך מסוגל להרים את הריקמה,לפסלה וליצור מחדש את מראה 

“משולש הנעורים”.

מראה מתוח אובדן נפח

באישור ה

המדע שמאחורי היופי

קו המוצרים של REVANESSE מיוצר בטכנולוגיית Thixofix המספקת חומרי 

מילוי איכותיים ובטוחים עם מרקם חלק ואחיד במיוחד, המחזיקים לאורך 

זמן. המוצרים מתפרקים באופן טבעי בעור ואינם מכילים רכיבים מן החי.

 )HA( הם מיוצרים תוך שימוש בריכוז הגבוה ביותר של חומצה היאלורונית

לתוצאות מקסימליות.

HA היא מולקולת סוכר הנמצאת באופן טבעי בגופנו ומאפשרת לעור 

להישאר מוזן בלחות בזכות יכולתה המופלאה לספוח מים בכמות של עד 

פי אלף ממשקלה. ספיחת המים מייצרת נפח וגמישות בעור. עם תהליך 

ההזדקנות, פוחתת יכולתו של העור להפיק חומצה היאלורונית. עובדה 

זו, בשילוב אלמנטים חיצוניים דוגמת חשיפה לשמש, עישון, תזונה, מתח 

נפשי וגורמים תורשתיים, גורמים לעור לאבד את נפחו וריקמת השומן 

שבו, להפוך מדולדל ולפתח קמטים וחריצים. גם תנועות פנים חוזרות, 

איבוד סיבים התומכים במבנה העור כמו קולגן ואלסטין ואף כח המשיכה, 

תורמים לקמטים ולמראה עור מתבגר.

מוצרי REVANESSE נועדו להוסיף, באופן זמני, נפח באיזורים מסויימים של 

הפנים או למלא קמטים וחריצים באמצעות הזרקת ג’ל חומצה היאלורונית 

אל מתחת לעור. 

הג’ל משתלב באופן מירבי בעור ומאפשר ואף מעודד מעבר חומרים 

מזינים לריקמה. 
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בטיחות

תופעות לוואי

חומרי המילוי של REVANESSE הוכחו כבטוחים ויעילים על ידי רשויות 
הבריאות המחמירות ביותר בעולם – הFDA האמריקאי, הCE האירופאי 

והאמ”ר הישראלי. מכיוון שהגוף מכיר ואף מייצר בעצמו חומצה 
היאלורונית, ג”ל REVANESSE אינו מזוהה כחומר זר ויתפרק בעור באופן 

טבעי.

 ,Prollenium Medical Technologies מיוצרת על ידי REVANESSE משפחת מוצרי
חברה זוכת פרסים הממוקמת בקנדה. REVANESSE מיוצרת במפעל 

מתקדם ומופצת ביותר מ-80 מדינות רחבי העולם. מחקרים ממושכים 
ובקרה קפדנית מתבצעים על כל חומרי הגלם לאורך כל תהליך הייצור. 

בסוף התהליך כל מזרק נבדק ונבחן ויזואלית.

הטיפול במוצרי REVANESSE הוא על פי רוב נוח ומהיר. רק במקרים 
נדירים מתרחשת תגובה חריגה לטיפול. 

תופעות לוואי אפשריות באיזור הזריקה עשויות לכלול:

נפיחות קלה	 
אדמומיות	 
שטפי דם	 

חשוב לשוחח עם הרופא המטפל, לקבל הסבר מלא על הטיפול ולחתום 
על טופס הסכמה מפורט.



הטיפול

תוצאה מוכחת

לפני הטיפול
יש להסיר איפור וכל מוצר קוסמטי אחר, על מנת להבטיח כי העור נקי 
לחלוטין. ניתן לבצע זאת באמצעות תחליב לניקוי פנים. השימוש במים 
קרים יבטיח כי הנקבוביות לא תתרחבנה. במידה ואתם נוטלים תרופות 

אנטי-דלקתיות )דוגמת אספירין, אדוויל וכד’( או מדללי דם )קומדין וכד’( 
כדאי להתייעץ עם הרופא שכן במקרים אלה יש סיכון מוגבר לשטפי דם 

ודימום מוגבר.

לאחר הטיפול
ביום הראשון שלאחר הטיפול עם REVANESSE יש לנסות לשמור 

את הפנים רפויות, לא לבצע תנועות חדות בתווי הפנים וכן להימנע 
מפעילות גופנית מאומצת. חשוב גם לא להיחשף לחום רב )סאונה, מיטת 
שיזוף וכד’( במשך כמה ימים לאחר הטיפול. חשיפה שכזו עשוייה לפגום 

בתוצאות הטיפול ולהחלישן. אלא אם נתקבלה הוראה לעשות כך, אין 
לעסות את איזור הזריקה. ניתן להתאפר מיידית לאחר תום הטיפול.

״REVANESSE החזירה לי את הביטחון העצמי באופן משמעותי. אני נראית 
ומרגישה נהדר. החלק הטוב ביותר הוא שאף אחד לא יכול לדעת בדיוק 

מדוע...”

ויקי, 48

“זה נפלא שתהליך כל כך קל יכול לגרום לך להרגיש הרבה יותר טוב 
לגבי עצמך. אני שוב מרוצה מהמראה שלי”

מיכל, 37

יתרונות

תוצאה טבעית, מוחלטת וטווח פעולה ארוך
טכנולוגיית Thixofix היא פטנט ייצור ייחודי של היצרן לייצוב החומצה 

ההיאלורונית. היא מבטיחה תוצאות טבעיות, היטמעות מוחלטת בעורך 
וטווח פעולה ארוך מן הרגיל.

הטיפול ב-REVANESSE מהיר, פשוט ואינו פולשני.
הטיפול לוקח רבע שעה ואינו דורש זמן החלמה.

תוצאות טבעיות
קלות השימוש בחומר המתבטאת בהזרקה קלה ויכולת עיצוב חסרת תקדים 

הופכת את REVANESSE לחומר פיסול מושלם בידי הרופא. מיד לאחר 
הטיפול תרגישי בהבדל והתוצאות רק ישתפרו בשבועות שאחרי ההזרקה.

בטיחותי ויעיל
REVANESSE אינה כוללת מרכיבים מן החי ובטוחה לשימוש רפואי.

זמן החלמה מינימלי
מייד לאחר הטיפול ב-REVANESSE ניתן לחזור לחיים הרגילים מבלי להזדקק 

לזמן החלמה כלשהוא.

הפיך
אחד היתרונות הגדולים של חומצה היאלורונית היא שהרופא יכול לפרק 

אותה בקלות במידה והתוצאה אינה מוצאת חן בעינייך.

עמידות
טכנולוגית ה- THIXOFOX מייצרת ג׳ל רך להזרקה ע״י רופא אך יחד עם זאת 

עמיד ומחזיק יותר בעורך.

+ נוחות למטופל
את חומרי המילוי של REVANESSE ניתן להשיג גם בצירוף לידוקאין, 

לתוספת נוחות עבור המטופל.



לפני ואחרי

REVANESSE ULTRA תיקון גשר האף, טופל ב

לפני

אחרי

REVANESSE ULTRA קמטי אף שפה, טופלו ב
אחרילפני

REVANESSE ULTRA קמטי אף שפה, טופלו ב

‰Ù‰ È„Èˆ· ÌÈËÓ˜ ÈÂÏÈÓÂ ÌÈÈ˙Ù˘ ·ÂˆÈÚ

ÈÙÏÈ¯Á‡

ÈÙÏÈ¯Á‡

ÈÙÏÈ¯Á‡

ÈÙÏÈ¯Á‡

‰Ù‰ È„Èˆ· ÌÈËÓ˜ ÈÂÏÈÓÂ ÌÈÈ˙Ù˘ ·ÂˆÈÚ

ÈÙÏÈ¯Á‡

ÈÙÏÈ¯Á‡

ÈÙÏÈ¯Á‡

ÈÙÏÈ¯Á‡

אחרילפני

אחרילפני

REVANESSE KISS הענקת נפח לשפתיים באמצעות

 REVANESSE KISS שפתיים, טופלו ב

אחרילפני
After

לפני

REVANESSE ULTRA קמטי אף-שפה וקווי מריונטה טופלו באמצעות

אחרילפני

קמטוטים ושיפור מרקם העור עם REVANESSE PLUS, עיצוב השפתיים עם 
REVANESSE CONTOUR נפח ועיצוב ללחיים באמצעות ,REVANESSE KISS



מיוצר בקנדה
PROLLENIUM MEDICAL TECHNOLOGIES INC על ידי

משפחת מוצרי REVANESSE מיוצרת על ידי
Prollenium Medical Technologies חברה הממוקמת באונטריו, קנדה. 

החברה ממקדת את מאמציה במחקר, ייצור, הפצה ומכירה בתחום 
האסתטיקה הרפואית. החברה מחוייבת באופן מיוחד לפיתוח מוצרים 

אפקטיביים ובטוחים לשימוש. 

“מטרתנו היא לענות על צרכי הלקוחות, דרך פיתוח מוצרים פורצי דרך. 
חלק גדול מרווחינו מושקע בשיפור מערכות בקרת האיכות ובפיתוח של 

יישומים חדשים. ייעדנו הוא להמשיך ולספק לשוק מוצרים פורצי דרך 
ולשכלל עוד ועוד את מוצרינו הקיימים”.

היצרנית Prollenium היא אחת היצרניות היחידות בעולם אשר הצליחו 
לאשר את מוצריהן בארצות הברית והיצרנית היחידה של חומרי מילוי 

בקנדה. מוצרי החברה מיוצרים בתהליך אוטומטי לחלוטין בסביבה 
סטרילית ומבוקרת. 

מפעל החברה מאושר בתקני  האיכות המחמירים בעולם.

מיוצר בקנדה

החברה נוסדה בשנת  2000 

מוצרי החברה מופצים ביותר מ-80 מדינות



משווק בישראל ע״י

למראה יפה לאורך זמן וללא דאגות, 
 .REVANESSE בקשי את הטיפול של

יש להתייעץ עם רופא מטפל 
לקבלת טיפול המותאם בדיוק לצרכייך.

  www.revanesse.co.il  

 Revanesse Israel רבנס ישראל  

  @revanesse_israel
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Revanesse, ReDexis and Thixofix are registered 
trademarks of Prollenium Medical Technologies Inc.

הרוקמים 26, בנין B, קומה 4, חולון
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