
NEGE KOŽE
REVOLUCIJA
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RAZVITO S POMOCJO
INJEKCIJSKE TEHNOLOGIJE

ODLICNO DOPOLNILO ZA  
ESTETSKE POSTOPKE NA OBRAZU

RHA (Odporna hialuronska kislina)®

 



 

 

 

 

NEGE KOŽE
REVOLUCIJA

Laboratoriji TEOXANE so po več kot 10-ih letih raziskav 
na podrocju injekcijskih dermalnih polnil razvili 
patentirano tehnologijo RHA (Odprorna hialuronska kislina)®. 
Naši raziskovalci lahko danes povecajo te estetske 
prednosti z integracijo RHA 
v celoten režim nege obraza. 



Hidratacija je boljša od vlaženja

RHA tvori bolj zračno mrežo kot pa 
bariero, ki zadržuje vodo  

 

Večje prednosti RHA od 
osnovne HA

-21% Trans Epidermalne izgube vode
v primerjavi z osnovno prosto HA*

+8% Epidermalne vodne vsebnosti
v primerjavi z osnovno prosto HA*

Mikro relief kože je gladkejši

VlažilecRHA

Osnovna prosta HA
(Hialuronska kislina)

RHA

Strukturirana za odpornost in
boljše zadrževanje vode

 

*Ex-vivo testi so bili opravljeni s strani neodvisnega laboratorija: meritve hidratacije so bile opravljene na epidermi z mikroskopskimi opazovanji mikro reliefa kože.

INJEKCIJSKA MOČ IN 
ODPORNOST: TOPIKALNA 
INOVACIJA
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OJAČITEV BARIERE KOŽE

GLUTATHIONE
Very potent
 antioxidant

ZINC
COPPER VITAMIN B6

ARGININE

ALPHA 
LIPOIC
ACID

N-ACETYL 
L-CYSTEINE

GLYCINE
LYSINE

THREONINE
PROLINE

ISOLEUCINE 
LEUCINE
VALINE

ZAŠČITA & REVITALIZACIJA

TEMELJNA FORMULA 
TEOXANE PROTI 
STARANJU

Kompleks za restrukturiranje kože:
8 aminokislin, 3 antioksidanti, 2 minerala, vitamin B6, 
poznan po svojem sinergičnem delovanju na kožo.

Kompleks aktivnih sestavin je prisoten tudi pri dermalnih 
polnilihTEOSYAL® PureSense Redensity I in II 
(medicinski pripomočki razreda 3, CE 0086)

 

Naravni N-Acetil Glukozamin-6-Fosfat koncentrat, 
pridobljen s pomočjo novega biotehnološkega postopka.

Naravni element v metaboličnih procesih:
Celične regeneracije
Proizvodnje hialuronske kisline
Učvrščevanja dermalno-epidermalnega spoja
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Laboratoriji RHA – TEOXANE
Lastniška zamrežena hialuronska kislina

STIMULACIJA NARAVNE 
SINTEZE HA

NovHyal® BIOTECH-G



05

CELOTNA LINIJA 
ZA NEGO KOŽE

RHA™ PRIME SOLUTION (TEKOČINA RHA™ PRIME)
Pripravljena tekočina za čiščenje

ČISTI / PRIPRAVI

DEEP REPAIR BALM (BALZAM DEEP REPAIR)
Pomirjujoči balzam za ultra udobje

POMIRJA / UBLAŽI RDEČICOPROFESIONALNA NEGA

POST PROCEDURE
Pomirjujoči fluid za 
medicinsko uporabo po
estetskem postopku

COVERING – KMALU NA VOLJO
NOVA FORMULA z zaščitnim faktorjem SPF 50

ZAŠČITA / PREKRIVANJE

SPECIFIČNA POLNILA

NOČNANOČNA

RHA™ SERUM 
(SERUM RHA™)
Regenerativni kožni 
koncentrat

 
ADVANCED FILLER
Krema proti gubam za 
restrukturiranje kože
- Normalna do mešana koža
- Suha koža

 
R[II] OČI - 
KMALU NA VOLJO
RHA™ Advanced Eye Contour 
(napredna nega za področje 
okoli oči)

 

VLAŽI / ŠČITI / RESTRUKTURIRA

EKSFOLIACIJA / PRIPRAVA ZA PILING

PERFECT SKIN REFINER
Nočna krema za obnovo kože

RADIANT NIGHT PEEL 
A.H.A. 15% Koncentrat



POST PROCEDURE
SOOTHING AFTERCARE FLUID

(Pomirjujoči pooperativni fluid)

POST PROCEDURE, posebno zasnovan za profesionalno uporabo, 
spodbuja regeneracijo kože in nudi zaščito po opravljenem 
estetskem postopku.

*In-vivo teste je izvedel neodvisen laboratorij.

Rezultati testov učinkovitosti*
•  Pomirja kožo
•  Ščiti kožo
•  Pomaga pri regeneraciji kože

Aktivne sestavine

 
UPORABA
Obilno nanesite POST PROCEDURE na ciljne predele takoj po končanem estetskem postopku.

PRIPOROČILA ZA NEGO PO OPRAVLJENIH ESTETSKIH POSTOPKIH
Pacienti naj po vseh opravljenih estetskih postopkih doma tekom 5 dni 
uporabljajo DEEP REPAIR BALM.

Profesionalna uporaba
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•   Arnika - naravni izvleček s protivnetnim in pomirjujočim delovanjem
•   Antarticin™ - pomaga pri procesu celjenja kože
•   Neutrazen™ - lipopetid, ki pomaga pri zmanjšanju vnetja kože
•   Klorheksidin diglukonat - poznan po svojem bakteriostatičnem delovanju



DEEP REPAIR BALM
POMIRJUJOČI BALZAM ZA ULTRA UDOBJE

Pomaga pri obnovi in regeneraciji kože po opravljenih estetskih 
postopkih. Takoj pomirja in blažilno učinkuje na ponovno 
vzpostavitev naravnega ravnovesja kože.

Težave s kožo
•  Razdražena  ali občutljiva koža
•  Rdečica zaradi zunanjih agresivnih 

dejavnikov
•
 
Po-operativni estetski tretma

Rezultati testa učinkovitosti*
• Koža je pomirjena:  100%
• Koža je navlažena: 100%
• Izdelek nudi takojšnje ugodje: 89%

Aktivne sestavine

UPORABA
Nanesite na razdražena ali občutljiva področja tako, da nežno masirate po potrebi.
Idealno za zimski čas, ko je koža še posebej razdražena zaradi vetra, mraza oziroma po izpostavljenosti soncu.

PRIPOROČILA ZA NEGO PO OPRAVLJENIH ESTETSKIH POSTOPKIH
Teden dni po estetskem postopku nanesite kremo po potrebi na občutljive predele ali celoten tretiran predel.
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•   RHA - Lastniška zamrežena hialuronska kislina laboratorijev TEOXANE
•   Neutrazen™ - lipopetid, ki pomaga pri zmanjšanju vnetja kože
•   Arnika - naravni izvleček s protivnetnim in pomirjujočim delovanjem
•   Helikrizum - naravno delovanje proti modricam 

*In-vivo test in samoocenjevanje je izvedel neodvisen laboratorij. Samoocena je izvedena na podlagi dermatološkega 

nadzora 28 prostovoljcev v obdobju 28 dni.



  

RHA™ PRIME SOLUTION
PRIPRAVLJENA TEKOČINA ZA ČIŠČENJE

Obraz in oči

Micelarna voda 3 v enem: sredstvo za čiščenje, tonik in blag odstranjevalec ličil.
Sredstvo za čiščenje brez mila ne odstranjuje esencialnih maščob na koži.

UPORABA
Nanesite z bombažno blazinico na obraz in vrat, zjutraj in/ali zvečer kot prvi korak nege.

Težave s kožo
•  Odstranjuje nečistočo in ličila brez vode
•  Primerno za občutljivo kožo

Active ingredients
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•   Temeljna formula: RHA + Kompleks za restrukturiranje kože + NovHyal® BIOTECH-G
•   Vodica damaščanske vrtnice (Rose Damascena) - pomirjujoče delovanje
•   Poloksamer 184 - surfaktant (nežno odstranjuje maščobe)
•   Klorheksidin - antiseptik



RHA™ SERUM
KONCENTRAT ZA REGENERACIJO KOŽE

RHATM SERUM vsebuje največjo koncentracijo temeljne formule TEOXANE.

UPORABA
Nanesite majhno količino na obraz in vrat zjutraj pred uporabo kreme proti gubam ADVANCED FILLER.
Lahko uporabljajte samostojno zvečer za intenzivno vlaženje.

*Samoocena: izvedeno pri 31 prostovoljcih  s strani neodvisnega laboratorija.

Težave s kožo
•  Dehidracija
•  Nesijoč ten
•  Fine linije in gube

Rezultati testov*
Po 14 dneh:

• Koža je bolj vlažna: 97%
• Ten je svetlejši: 94%
• Koža je bolj gladka: 91%
• Koža je bolj čvrsta: 91%

Aktivne sestavine

  

PRIPOROČILA ZA NEGO PRED / PO OPRAVLJENIH ESTETSKIH POSTOPKIH
Uporabljajte dnevno v obdobju 1 meseca zjutraj in zvečer pred estetskim postopkom, 
da učvrstite matrico kože in zadržite vlažnost.
Uporabite večkrat dnevno za pomiritev kože in učvrstitev matrice kože po estetskem postopku.
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•   Temeljna formula: RHA + Kompleks za restrukturiranje kože + NovHyal® BIOTECH-G
•   Unitamuron H22 - izvleček semena tamarinda z močnim hidratantnim delovanjem



  

ADVANCED FILLER
KREMA PROTI GUBAM ZA RESTRUKTURIRANJE KOŽE

Normalna do mešana koža

Optimalna hidratacija z močnimi sestavinami proti gubam in staranju.

UPORABA
Nanesite na obraz in vrat, zjutraj in /ali zvečer po uporabi RHA™ SERUM ali samostojno.

* In-vivo testi so izvedeni s strani neodvisnega laboratorija.

** Samoocena je izvedena na podlagi dermatološkega nadzora 30 prostovoljcev v obdobju 28 dni.

Težave s kožo
•  Fine linije in srednje gube
•  Izguba čvrstosti
•  Mastna koža

Rezultati testov*
Po 28 dneh:

• Trajna hidratacija kože: +25%*
• Povečana elastičnost: +10%*
• Zmanjšana globina gub: -17%*
• Toleranca: 100%**

Aktivne sestavine
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•   Temeljna formula: RHA + Kompleks za restrukturiranje kože + NovHyal® BIOTECH-G
•   MATRIKSIL 3000 – Palmitol oligopeptid & Palmitol tetrapeptid-7 - sinergična kombinacija 
   za stimulacijo sinteze kolagena in celotne obnove matrice kože
•   SH 29 - silicijev in titanov dioksid: mehkoba in matiranje
•   Vegelight 1214 – edinstveno mehčalo rastlinskega izvora ECOCERT



ADVANCED FILLER
KREMA PROTI GUBAM ZA RESTRUKTURIRANJE KOŽE

Suha koža

Intenzivna hidratacija  z močnimi sestavinami za suho in zelo suho kožo.

UPORABA
Nanesite na obraz in vrat, zjutraj in /ali zvečer po uporabi RHA™ SERUM ali samostojno.

*Samoocena je izvedena na podlagi dermatološkega nadzora 21 prostovoljcev v obdobju 28 dni.

Težave s kožo
•  Intenzivna hidratacija
•  Izguba čvrstosti
•  Fine linije in gube

Rezultati testov*
Po 28 dneh:

• Koža je bolj vlažna: 100%
• Ten je svetlejši: 95%
• Koža je bolj gladka: 84%

Aktivne sestavine
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•   Temeljna formula: RHA + Kompleks za restrukturiranje kože + NovHyal® BIOTECH-G
•   MATRIKSIL 3000 – Palmitol oligopeptid & Palmitol tetrapeptid-7 - sinergična kombinacija 
   za stimulacijo sinteze kolagena in celotne obnove matrice kože
•   Karitejevo maslo - naraven rastlinski izvleček z izrednim vlažilnim delovanjem
•   Olje semena belega limnanta (oslada) - hladno stiskano olje iz drobnih semen 
   belega limnanta, z zelo bogatimi antioksidantskimi lastnostmi, ki mehčajo kožo.
•   Olje bombaževih semen - vsebuje približno 50 % linolne kisline (omega 6).



  

R[II] EYES
RHA™ ADVANCED EYE CONTOUR

(NAPREDNA FORMULA S TEHNOLOGIJO RHA™
 ZA PODORČJE OKOLI OČI)

Primerno za občutljivo kožo

360° učinkovito delovanje za predele okoli oči.
Brez vonja.

NAVODILA ZA UPORABO
Uporabite zjutraj in zvečer. Najprej nežno z  ravnim delom kovinskega vrha pritisnite na predel okoli oči, da ohladite. 
Nato nanesite izdelek tako, da nežno pritisnite na nanašalec in nežno zmasirajte, da se povsem vpije.

Težave 
•  Temni podočnjaki
•  Otečenost
•  Fine linije in gube

Rezultati testov*
S prvo uporabo*:

• 10% zmanjšana otečenost

•      6% posvetlitev temnih podočnjakov

Po 28 dneh uporabe*:

• 20% zmanjšanje finih linij in gub

• 12% posvetlitev temnih kolobarjev

Aktivne sestavine

*In-vivo test je izveden pri 24 prostovoljcih s strani neodvisnega laboratorija.
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•   Temeljna formula: RHA + Kompleks za restrukturiranje kože + NovHyal® BIOTECH-G
•   Escin - venotonik
•   Izvleček hamamelisa - reagent za drenažo in izločanje
•   EPS Seafill - reagent za pomiritev in polnjenje
•   Pigmenti in mehkoba  - poenotenje in posvetlitev



PERFECT SKIN REFINER
NOČNA KREMA ZA OBNOVO KOŽE

Optimalno ravnovesje glikolne kisline (10 %) in RHA (odporne hialuronske kisline)® 
za nežno in učinkovito eksfoliacijo in hidratacijo tudi za najbolj občutljivo kožo.

UPORABA
Nanesite 2 - 3 odmerke na obraz in vrat zvečer.
Izogibajte se stiku z očmi.
Idealno za mastno kožo oziroma kožo, nagnjeno k mozoljavosti.

PRIPOROČILA ZA NEGO PRED POSTOPKOM
Nanesite na očiščen obraz vsak večer v obdobju 15-21 dni pred estetskim postopkom.

Težave s kožo
•  Nesijoč ten
•  Nagnjenost k mozoljavosti
•  Vidne pore
•  Pigmentacijski madeži

Rezultati testov*
• Gladi površino kože
• Zmanjšuje in zožuje velikost por
• Zmanjšuje pigmentacijske madeže

Aktivne sestavine

* Rezultati ocene in samoocene multicentrične študije, izvedene pri 24 prostovoljcih, so bili pridobljeni 

s strani 2 neodvisnih estetskih kirurgov in 2 dermatologov.
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•   Temeljna formula: RHA + Kompleks za restrukturiranje kože + NovHyal® BIOTECH-G
•   Glikolna kislina (10 %) - del skupine  kisline AHA, glikolna kislina eksfoliira kožo, 
   odstrani sloj odmrlih kožnih celic na površini kože
•   Neutrazen™ - lipopeptid, ki zmanjšuje vnetje kože
•   Alantoin - naravno sredstvo proti draženju, ki pomirja kožo 
•   Vitamin E - naraven antioksidant, ki ščiti bariero kože



  

RADIANT NIGHT PEEL
NOČNI TRETMA ZA OBNOVO KOŽE

Medicinski pripomoček Razreda I – 15 % Glikolne kisline

Koncentracija 15 % glikolne kisline skupaj s temeljno formulo 
TEOXANE nudi tretma pilinga kože na profesionalni ravni.

UPORABA
Nanesite tanek in enakomeren sloj na očiščeno kožo zvečer in se pri tem izogibajte stiku z očmi in ustnicami.
Uporablja se za 21-dnevni intenzivni tretma kože, 3 – 4-krat letno.
V času tretmaja se priporoča uporaba visokega zaščitnega faktorja.

PRIPOROČILA ZA NEGO PRED POSTOPKOM
Nanesite na očiščen obraz vsak večer v obdobju 15 - 21 dni pred estetskim postopkom.

Težave s kožo
•  Nesijoč ten
•  Vidne linije in gube
•  Nagnjenost k mozoljavosti
•  Vidne pore
•  Pigmentacijski madeži

Rezultati testov*
Po 15 dneh, 85% uporabnikov potrjuje:
• Ten kože je bolj sijoč
• Pore so manj vidne
• Pigmentacijski madeži  so manj vidni
• Kakovost kože je obnovljena

Aktivne sestavine

* Rezultati ocene in samoocene multicentrične študije, izvedene pri 24 prostovoljcih, so bili pridobljeni s strani 2 neodvisnih 
estetskih kirurgov in 2 dermatologov.
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•   RHA - lastniška zamrežena HA (hialuronska kislina) 
•   Glikolna kislina (15 %) - del skupine  kisline AHA, glikolna kislina eksfoliira kožo, 
   odstrani sloj odmrlih kožnih celic na površini kože
•   Neutrazen™ - lipopeptid, ki zmanjšuje vnetje kože
•   Alantoin - naravno sredstvo proti draženju, ki pomirja kožo 
•   Vitamin E - naraven antioksidant, ki ščiti bariero kože



Za dodatne informacije vam je na voljo e-naslov: 
teoxane@iris.si

Generalni uvoznik:

www.teosyal.si / E-mail: teoxane@iris.si / Tel.: +386 40 474 704
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POLNILO

NEGA KOŽE

TEOXANE Ceuticals

Rue de Lyon, 105 – CH 1203 Genève - SWITZERLAND
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