KATALOG PRODUKTOWY VENOME

VENOME
MARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, KTÓRA
POMOŻE ROZWIĄZAĆ WIĘKSZOŚĆ PROBLEMÓW SKÓRNYCH.

VENOME TO SZTUKA PIĘKNA.

Polski zespół.

Włoskie, Niemieckie, Hiszpańskie labora-

toria. Innowacyjne koncepcje kreujące zarazem ponadczasowe podejście w zakresie estetyki i pielęgnacji.

Idea marki Venome,

która stale przekazywana jest

profesjonalistom to nastawienie na indywidualne podejście do każdego przypadku wraz z jego dogłębną analizą, minimalizowanie przyczyn i sukcesywne eliminowanie problemu z użyciem wskazanych do tego produktów z gamy:
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Wszystkie preparaty Venome cechuje ukierunkowanie na odpowiednie
wskazanie, odpowiadając finalnie za sukces terapii Zabiegowca oraz
wymarzony efekt Pacjenta.

WYBIERZ PEŁNOWARTOŚCIOWĄ TERAPIĘ.
WYBIERZ VENOME.

VENOME MESO ACNE 5 ML
WSPARCIE SKÓRY SKŁONNEJ DO STANÓW ZAPALNYCH
I TRĄDZIK
Dwa ekstrakty z grzybów Kordycepsu oraz Wrośniaka Różnobarwnego, pozwoliły stworzyć ampułkę idealną w walce ze stanami zapalnymi skóry.

MESO

Składniki aktywne preparatu wykazują również silne działanie przeciwzapalne i
antybakteryjne minimalizując powstanie kolejnych stanów zapalnych.

Venome Meso to gama 13 sterylnych preparatów do mezoterapii bogatych w
substancje aktywne ukierunkowane na potrzeby różnych typów skóry: trądzikowej, atopowej, skłonnej do zmarszczek; po produkty do włosów, ciała i wyjątkowo delikatnych stref intymnych.
Składniki aktywne każdego z mezokoktajli zostały dobrane specjalnie pod kątem
konkretnych okolic skóry i ich indywidualnych potrzeb. Preparaty przeznaczone
są dla profesjonalistów wykonujących zabiegi w gabinecie.

VENOME MESO ANTIAGE 5ML

VENOME MESO ATOPIC 5ML

REDUKCJA OZNAK FOTO-STARZENIA SKÓRY

WZROST ROZŚWIETLENIA I BARIERY OCHRONNEJ SKÓRY
SKŁONNEJ DO ATOPII

Witaminowy koktajl wspomagający zwalczanie oznak fotostarzenia skóry, niezbędny do stymulacji odnowy tkankowej, szczególnie po okresach ekspozycji na
niekorzystne działanie promieniowania UV.

Meso ATOPIC wspomaga odbudować barierę ochronną skóry. Mezokoktajl ATOPIC cechuje się połączeniem antyoksydantów oraz aktywnych form witaminy C,
wykazując działanie przeciwzapalne oraz stymulujące.
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VENOME MESO ANTIOX 5ML

VENOME MESO DELICATE FIRM 5ML

ANTYOKSYDACYJNA TARCZA POMOCNA W WALCE
Z PRZEBARWIENIAMI ORAZ WIDOCZNYMI OZNAKAMI
STARZENIA

BIO-REWITALIZACJA WRAŻLIWYCH OKOLIC TWARZY
I CIAŁA

Meso ANTIOX Zawiera unikalne połączenie składników aktywnych wspomagających procesy naprawcze skóry oraz odbudowanie bariery ochronnej, przydatnej
w walce z wolnymi rodnikami.

VENOME MESO DELICATE WHITE 5ML
PRZECIWDZIAŁANIE HIPERPIGMENTACJI W SZCZEGÓLNIE
DELIKATNYCH STREFACH CIAŁA LUB TWARZY
Wyjątkowy zestaw składników aktywnych zawartych w mezokoktajlu Meso
DELICATE WHITE skutecznie rozjaśnia przebarwienia w obszarach, gdzie skóra
wymaga szczególnej pielęgnacji.
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Mezokoktajl Meso DELICATE FIRM przeznaczony do szczególnie wrażliwych okolic, które wymagają nawilżenia i rewitalizacji.

VENOME MESO BTX 5ML
WIDOCZNE ZNIWELOWANIE ZMARSZCZEK I POPRAWA
NAPIĘCIA SKÓRY
Jedyna w swoim rodzaju formuła wspomagająca odbudowę włókien kolagenowych zwiększając tym samym gęstość oraz napięcie skóry.
Meso BTX to jedna z najefektywniejszych terapii odpowiedzialnych za silne działanie przeciwzmarszczkowe oraz naprawcze.
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VENOME MESO EYEBAG 2ML

VENOME MESO HANDS 5ML

POMOC W WALCE Z OBRZĘKAMI W OKOLICY OCZU

INTENSYWNA REGENERACJA I PIELĘGNACJA DŁONI

Obrzęki zlokalizowane w okolicy oczu wymagają odpowiednio dobranych składników do ich całkowitej eliminacji. Meso EYEBAG posiada unikalny skład, dzięki
czemu zastoje wodne występujące w strefie doliny łez są zminimalizowane. Aktywne składniki zapewniają odpowiednie nawilżenie oraz rozświetlenie delikatnej strefy okolicy oka.

Delikatna skóra dłoni, stale narażana na działanie czynników zewnętrznych wymaga odpowiedniego nawilżania oraz dostarczania składników posiadających
zdolność do aktywowania funkcji regeneracyjnych w tkankach. Aktywne składniki mezokoktajlu Meso HANDS zapewniają intensywną regenerację dłoni.

VENOME MESO HAIR 5ML

VENOME MESO NECK 5ML

POMOC DLA SŁABYCH I DELIKATNYCH CEBULEK WŁOSÓW

BIO-ODNOWA OKOLIC SZYI I DEKOLTU

Meso HAIR to idealna kompozycja do wzmocnienia słabych i delikatnych włosów.
Efektem stosowania mezokoktajlu jest uzupełnienie niedoborów witaminowych,
poprawa nawilżenia, wzmocnienie elastyczności włosów oraz zminimalizowanie
ich wypadania.

Meso NECK to wysoce skuteczny koktajl składników aktywnych, które zapewniają skuteczną regenrację i poprawę wyglądu skóry szyi.
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VENOME MESO TIGHT 5ML
EFEKT NAPIĘCIA I STYMULACJA REGENERACJI
GŁĘBOKICH PARTII SKÓRY
Składniki aktywne zawarte w mezokoktajlu Meso TIGHT skutecznie regenerują
struktury skóry, dając efekt przywrócenia gęstości i napięcia skóry

VENOME MESO ANTICELLULITE 5ML
REDUKCJA CELLULITU
Specjalnie dobrane składniki preparatu, takie jak: Kofeina, L-karnityna oraz wyciąg z karczocha i skrzypu polnego, synergiczne współdziałają w walce z cellulitem.
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VENOME STIMULATE COLLAGEN 5ML
SKUTECZNA REGENERACJA SKÓRY
Produkt zawiera aktywny peptyd Tetrapeptyd-2, zwiększający jędrność i elastyczność, dzięki stymulacji produkcji jednego głównych komponentów skóry jakim jest kolagen. Niweluje powstałą wraz z wiekiem elastozę, zmniejszając ilość
załamań skórnych zmarszczek i poprawiając gęstość.

STIMULATE

Wysokie stężenie kolagenu hydrolizowanego, poprawia strukturę skóry, poprzez
uzupełnianie niedoborów protein strukturalnych oraz powodując wzrost nawilżenia.

Venome Stimulate to gama 3 produktów o właściwościach stymulujących i regenerujących. Aktywne składniki preparatów występują w wysokiej koncentracji, co
sprawia, że kuracje są niezwykle skuteczne.

VENOME STIMULATE PEPTIDES COMPLEX 5ML
INTENSYWNA KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA

VENOME STIMULATE BOOSTER HA 6% 5 ML

Kuracja rewitalizująca o niezwykle zaawansowanej formule składającej się z
czterech peptydów, które wpływają bezpośrednio na blokowanie przesyłania impulsu elektrycznego do mięśnia, hamując skurcz i spłycając tym samym drobne
linie zmarszczek powstałych na skutek nadmiernej ekspresji i mimiki. Kompleks
dodatkowo stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien białkowych takich
jak kolagen i elastyna, które nadają skórze odpowiednią jędrność i prawidłową
strukturę.

SKUTECZNE NAWILŻENIE SKÓRY
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Venome Stimulate Booster to produkt zawierający w swoim składzie 6% Hialuronian Sodu.
To produkt o silnych właściwościach higroskopijnych, dzięki czemu jest jednym z
najskuteczniejszych składników nawilżających skórę oraz zapobiegających nadmiernej utracie wody z jej powierzchni.
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VENOME AMBER AMINO BTX 3ML
ODBUDOWA I REWITALIZACJA SKÓRY
Venome Succinate Amber Amino BTX to kuracja stymulująca o niezwykle zaawansowanej formule składającej się z unikalnej kombinacji kwasu bursztynowego i
hialuronowego, aminokwasów i kompleksu peptydów, która wpływa na wzrost potencjału regeneracyjnego skóry, jednocześnie pobudzając fibroblasty do produkcji
włókien podporowych i macierzy pozakomórkowej.

SUCCINATE
Gama preparatów zawierających w składzie unikalne połączenie kwasu bursztynowego i kwasu hialuronowego dla poprawy naturalnego metabolizmu komórkowego i intensywnej antyoksydacji.

VENOME AMBER HYDRO 0,55% 3ML
PROMIENNA I NATURALNIE ŚWIEŻA SKÓRA
Venome Succinate Amber Hydro 0,55% to kuracja rewitalizująca, która dostarcza
komórkom niezbędnych wartości odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania.
Dzięki unikalnemu połączeniu kwasu bursztynowego (1%) i nieusieciowanego kwasu hialuronowego (0,55%) pozwala poprawić jakość i strukturę skóry, znacząco
podnosząc poziom nawilżenia oraz minimalizując ilość wolnych rodników tlenowych odpowiedzialnych za uszkadzanie lipidów, białek, w tym włókien kolagenowych i elastynowych, co prowadzi do szybszego obumierania komórek.
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VENOME AMBER SAFFRON + 3ML
INTENSYWNA ODNOWA, REDUKCJA PRZEBARWIEŃ
I ROZŚWIETLENIE SKÓRY
Venome Amber Saffron + to innowacyjna kuracja stymulująca o wysokim potencjale
rozświetlającym, która skutecznie pobudza skórę do naturalnej rewitalizacji, zmniejszając widoczność przebarwień i przywracając cerze odpowiedni koloryt.
Innowacyjne połączenie kwasu bursztynowego (1,5%), kwasu hialuronowego i wyciągu z szafranu (Crocus Sativus Extract) pozwala przywrócić właściwe nawilżenie
skóry, neutralizując jednocześnie szkodliwe działanie wolnych rodników, co wpływa
na zmniejszenie postępującego procesu starzenia, stanowiąc tym samym idealne
rozwiązanie w zakresie profilaktyki anti-aging. Zawarty w produkcie niacynamid,
kwas traneksamowy i glutation pozwalają zredukować przebarwienia skórne, nadając efekt silnego rozświetlenia.
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VENOME COMPONENT DMAE 10ML
Produkt DMAE zwiększa napięcie mięśniowe tworząc rusztowanie i swoistą warstwę podporową dla wiotkiej skóry, dając efekt napięcia i spłycenia drobnych
zmarszczek.

COMPONENT

Komponent DMAE stymuluje
fibroblasty do pracy, zwiększając ilość wytworzonych
włókien białkowych, co wpływa na poprawę kondycji skóry.

Komponenty do mezoterapii Venome to gama 8 sterylnych produktów zamkniętych w 10 ml fiolkach. Wysokie stężenie substancji aktywnych pozwala je mieszać w odpowiednich proporcjach uzyskując tym samym unikatowy mezokoktajl
i indywidualny protokół zabiegowy dostosowany do wymagających potrzeb pacjenta.

VENOME COMPONENT BIOTIN 10ML
Zabieg mezoterapii z zastosowaniem biotyny rozwiązuje problem kruchych i
osłabionych włosów, dzięki atomom siarki zawartym w strukturze witaminy, które wchodzą w skład keratyny, czyli ich głównego budulca.
Biotyna wzmacnia strukturę
włosa przywracając mu odpowiednią kondycję i wzmacniając macierz. Witamina B7
zastosowana na skórę przywraca również prawidłową
pracę gruczołów łojowych,
których dysfunkcje mogą powodować zanieczyszczenie i
ropne stany zapalne.
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VENOME COMPONENT DMAE & SILICIUM 10ML
DMAE + KRZEM - Połączenie
DMAE oraz krzemu wpływa
na zagęszczanie skóry zapewniając materiał budulcowy dla
włókien kolagenowych oraz
napinająco dzięki właściwości dimetyloaminoetanolu do
stymulowania wyrzutu acetylocholiny.
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VENOME COMPONENT SILICIUM 10ML

VENOME COMPONENT RETINOL 300 10ML

Komponent skutecznie hamuje wypadanie włosów oraz przyspiesza wzrost nowych zapewniając odpowiedni materiał budulcowy.

Witamina A moduluje działanie melanocytów przez co skutecznie niweluje drobne przebarwienia i hiperpigmentacje.

Zastosowana w produkcie organiczna pochodna krzemu,
bogata w kwas mannuronowy
silnie odbudowuje i wzmacnia,
chroniąc przed utratą jędrności.
Komponent do mezoterapii wykazuje również silne działanie
regeneracyjne i przeciwzapalne
zmniejszając problem trądziku i
suchej, wiotkiej skóry.

Witamina A normalizuje pracę
gruczołów łojowych, przyspiesza gojenie zmian zapalnych,
dlatego też zalecana jest w
pielęgnacji skór trądzikowych
oraz tłustych i mieszanych.

VENOME COMPONENT VITAMIN C 20% 10ML
Witamina C wykazuje silne
działanie
antyoksydacyjne,
niwelując ilość wolnych rodników tlenowych (stres oksydacyjny) działających destrukcyjnie na strukturę lipidów, białek
oraz DNA.
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VENOME COMPONENT ARTICHOKE 10ML
Ekstrakt z karczocha aktywnie
niweluje cellulit wodny oraz
obrzmienia, dzięki właściwościom drenującym i przeciwobrzękowym, wpływając na
mikrokrążenie i tym samym
skuteczne usuwając nagromadzony w tkankach płyn.
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VENOME COMPONENT
PHOSPHATIDYLCHOLINE 10ML
Fosfatydylocholina aktywnie
wspiera lipolizę dzięki zdolności aktywowania receptorów
PPAR gamma, które syntezują
glukozę oraz tłuszcze, rozbijając je na mniejsze elementy,
dzięki czemu mogą wydostać
się z adipocytów tłuszczowych
i zostać zsyntezowane w wątrobie.

TRYCHO
Specjalistyczne kuracje w zakresie rewitalizacji cebulek włosowych. Innowacyjne
składy preparatów pozwalające, w krótkim czasie rozwiązać problem wypadania.

VENOME TRYCHO HAIR FILLER 2ML

ZMIXUJ TO!

Specjalistyczny preparat Venome Trycho Hair Filler to unikatowe połączenie kwasu hialuronowego oraz 7 aktywnych czynników wzrostu i peptydów biomimetycznych, które skutecznie niwelują problem wypadających i osłabionych włosów,
stymulując rewitalizacje cebulek i odrastanie zdrowych trzonów. Odpowiednio
dobrana sekwencja kompleksu składników pobudza aktywność i stymuluje podziały komórkowe oraz przyspiesza mikrokrążenie w skalpie.

STWÓRZ SWÓJ
UNIKALNY PREPARAT.

VENOME COMPONENT
Katalog produktowy

venome-global.com

LIPO

PEEL

Pomoc w zwalczaniu trudnych do usunięcia depozytów tłuszczowych oraz strefowego modelowania sylwetki oraz twarzy.

Gama 4 peelingów rewitalizujących o różnym spektrum działania, składzie i intensywności, do całorocznej eksfoliacji skóry.

VENOME LIPO SLIM 10ML

VENOME MANDELIC GLOW 6ML

SKUTECZNA TERAPIA REDUKUJĄCA TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ

ODŚWIEŻENIE I BLASK SKÓRY

Venome Lipo Slim to dwuskładnikowy preparat, który łączy w sobie synergiczną
współpracę aktywatorów lipolizy: fosfatydylocholiny i kwasu deoksycholowego.

Venome Mandelic Glow to peeling chemiczny o wielokierunkowym spektrum
działania i wysokim stopniu bezpieczeństwa. Zastosowany w preparacie 40%
kwas migdałowy, należący do kwasów owocowych, czyli alfa-hydroksykwasów
(AHA), stymuluje proces odnowy komórkowej, przez co pobudza fibroblasty do
produkcji włókien białkowych, wykazując dodatkowo silne działanie bakteriostatyczne. Preparat nie powoduje fotouczulenia, dlatego też może być stosowany
jako produkt całoroczny.

Produkt posiada wysokie stężenie substancji czynnych, przez co jest jedną z najskuteczniejszych terapii lipolitycznych stosowanych przy zwalczaniu trudnych do
usunięcia depozytów tłuszczowych.
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VENOME LACTIC HYDRATION 6ML
NAWILŻENIE I REGENERACJA TKANEK
Peeling chemiczny Venome Lactic Hydration to kuracja rewitalizująca, która
wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, bezpośrednio wpływając na wzrost
ilości ceramidów, co przyczynia się do poprawy szczelności bariery lipidowej i
wzrostu poziomu nawilżenia. Unikalne połączenie kwasu mlekowego, trzech
aminokwasów, alantoiny i kwasu askorbinowego działa stymulująco na komórki
skóry, pozwalając poprawić jej jakość i strukturę wierzchnich warstw, dając efekt
napięcia i liftingu.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA VENOME TCA LIFT
Nie stosować w przypadku chorób skóry i / lub infekcji
(zapalenie skóry, opryszczka);
Nie stosować, jeśli pacjent jest wrażliwy na jeden lub więcej składników;
zalecane jest przetestowanie produktu na niewielkim obszarze ciała
(np. skóra przedramienia, skóra za uchem), aby sprawdzić, jak reaguje
skóra pacjenta;
Nie stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią;
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

SKUTKI UBOCZNE VENOME TCA LIFT
Lekkie zaczerwienienie leczonych obszarów, które ustępuje
w ciągu 24-48 godzin;
Po zastosowaniu peelingu skóra może stać się bardziej sucha;
Przerwać stosowanie w przypadku nadwrażliwości lub podrażnienia.

VENOME TCA LIFT 5ML
INTENSYWNA TERAPIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
PRZEZ PROFESJONALISTĘ.

Venome TCA Lift to medyczny peeling chemiczny do silnej rewitalizacji skóry o
różnorodnym zakresie działania i jednocześnie wysokim stopniu bezpieczeństwa.
Formuła preparatu oparta jest o
połączenie 20% TCA kwasu trójchlorooctowego, kwasu kojowego i
migdałowego, przez co skutecznie
niweluje oznaki starzenia się skóry,
dzięki stymulowaniu fibroblastów
do produkcji włókien kolagenu i
elastyny, wykazując dodatkowo
działanie bakteriostatyczne, równocześnie zmniejszając widoczność
ewentualnych przebarwień i miejscowych hiperpigmentacji. Produkt
nie jest fotouczulający, dlatego też
może być stosowany jako peeling
całoroczny.
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VENOME RETINOL C SHOT (2 ZESTAWY ZABIEGOWE)
SKUTECZNA TERAPIA ANTI-AGEING
Retinol C Shot to zabieg złuszczający o właściwościach regenerujących i naprawczych, który przywraca skórze odpowiednie napięcie, minimalizuje widoczność
zmarszczek i niweluje miejscowe przebarwienia. Zestaw składa się z dwuetapowej procedury: ampułki z serum VITAMIN C SHOT i maski zabiegowej RETINOL
SHOT, które wzajemnie wzmacniają i przyspieszają proces odnowy komórkowej,
dodatkowo silnie oczyszczając i obkurczając rozszerzone pory.
Skóra po zabiegu jest napięta, rozjaśniona i pełna blasku.

VITAMIN C SHOT
+ RETINOL SHOT

AUTOLOGIC
Profesjonalne zestawy do wykonania kompletnej procedury PRP.

= RETINOL C SHOT
VENOME PRP 2X10ML
Pełnowartościowy zestaw do wykonania procedury z wykorzystaniem osocza
bogatopłytkowego.
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VENOME FILLER S LIPS 2X1ML
NAWILŻANIE UST I SUBTELNA KOREKTA
CZERWIENI WARGOWEJ
Produkt zawiera 14 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego
w formie wiskoelastycznego żelu z lidokainą lub bez.

FILLER
FILLER LIDOCAINE
Venome Filler i Venome Filler Lido to gama
pięciu wypełniaczy tkankowych opartych
na monofazowym, biofermentacyjnym żelu
usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego.
Produkty występują w dwóch wersjach: z
lidokainą i bez lidokainy. Różnorodność
produktów Venome charakteryzujących się
odmienną ilością hialuronianu sodu oraz
czynnika sieciującego pozwala precyzyjnie
dobrać preparat w zależności od wskazania
i zakresu pożądanej korekty.

VENOME FILLER S 2X1ML
NIWELOWANIE DROBNYCH I ŚREDNICH LINII ZMARSZCZEK
Produkt zawiera 16 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego
w formie wiskoelastycznego żelu z lidokainą lub bez.

Wypełniacze Venome są odpowiednie zarówno do subtelnego nawilżenia i odżywienia skóry, iniekcji ust i uzupełnienia delikatnych lub średnich linii zmarszczek, jak
i mocniejszego podkreślenia objętości i nadania odpowiedniego kształtu wybranych
partii twarzy.
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VENOME FILLER M 2X1ML

VENOME FILLER L 2X1ML

WYPEŁNIENIE ŚREDNICH I GŁĘBOKICH LINII ZMARSZCZEK
ORAZ ZWIĘKSZENIE JĘDRNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI TKANEK

WOLUMETRIA TWARZY – ZARYSOWANIE I PODKREŚLENIE
NATURALNEGO PIĘKNA

Produkt zawiera 20 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego w formie wiskoelastycznego żelu z lidokainą lub bez.

Produkt zawiera 24 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego
w formie wiskoelastycznego żelu z lidokainą lub bez.

VENOME FILLER L LIPS 2X1ML
IDEALNIE WYPEŁNIONE USTA Z WYRAŹNYM ZARYSEM
ŁUKU KUPIDYNA
Produkt zawiera 20 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego w formie wiskoelastycznego żelu z lidokainą lub bez.
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STOSOWANIE VENOME FILLER I FILLER LIDOCAINE NIE
JEST WSKAZANE W PRZYPADKU:
Uczulenia na kwas hialuronowy;
Chorób o podłożu autoimmunologicznym lub podczas przebiegu
immunoterapii;
Stanu zapalnego skóry w planowanym miejscu iniekcji (np. Trądziku);
Grypy i gorączki, ostrego przeziębienia;
Ostrego zakażenia układowego (opryszczka, łuszczyca);
Zaburzenia krzepnięcia krwi;
Skłonności do powstawania blizn;
Ciąży i karmienia piersią;
Osób poniżej 18 roku życia.

DZIAŁANIA UBOCZNE
Po zabiegu mogą wystąpić reakcje w postaci zaczerwienienia (rumień) oraz
obrzęku. W rzadkich przypadkach w miejscu iniekcji preparatu może pojawić
się opuchlizna i odczuwalne swędzenie.
Dzień po zabiegu może wystąpić wyraźny obrzęk, powinien on jednak zniknąć
samoistnie po upływie 3-5 dni. Bardzo rzadko można zaobserwować reakcje
alergiczne na działanie preparatu Venome Filler, gdyż jest on kwasem hialuronowym pochodzenia niezwierzęcego, przez co nie zawiera protein.
Rzadko w miejscu iniekcji produktu mogą wystąpić grudki lub obrzęki. W przypadku reakcji zapalnej zaleca się by pacjent udał się do lekarza.
W literaturze dotyczącej wypełniaczy bazujących na kwasie hialuronowym,
opisano odosobnione przypadki ziarniaków, ropni, opóźnionych reakcji nadwrażliwości oraz przebarwień.
Co więcej, w literaturze zostały również odnotowane bardzo rzadkie przypadki
martwicy spowodowanej iniekcją w żyłę tętniczą lub zamknięcie naczynia poprzez nacisk implantu na ścianę tętnicy.

PRODUKTY GAMY VENOME FILLER I FILLER LIDOCAINE NIE
MOGĄ BYĆ WSTRZYKIWANE W:
Naczynia krwionośne;
Kości;
Piersi.

NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA PREPARATU:

+

Przy zabiegach w okolicy oczodołowej oraz zmarszczek
poprzecznych czoła.

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
PRZEZ PROFESJONALISTĘ.
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VENOME SKIN ANTIDOTE HYDRATION
NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE
Unikalne połączenie ekstraktu z malwy i kwasu hialuronowego pozwala skutecznie i na długi czas zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie i zdrowy blask.

SKIN ANTIDOTE
Antidotum dla skóry w postaci 5-dniowych programów naprawczych.
Produkty Skin Antidote to intensywnie skoncentrowane serum do użytku
zewnętrznego, zamknięte w szklanych fiolkach.

VENOME SKIN ANTIDOTE LIFT
GŁADKA I JĘDRNA SKÓRA
Skoncentrowana formuła ampułek LIFT dzięki zawartości odpowiednio dobranych składników aktywnych ujędrnia i uelastycznia skórę.

VENOME SKIN ANTIDOTE GLOW
PROMIENNY WYGLĄD, RÓWNOMIERNY KOLORYT
I NATURALNA ŚWIEŻOŚĆ
Serum GLOW to unikalne połączenie składników o działaniu antyoksydacyjnym
i rozjaśniającym koloryt skóry.
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MASZ PYTANIA?
POZOSTAŃMY W KONTAKCIE!

www.venome-global.com

@venome

@venome_official

