
Varioderm 
hialurono 
rūgšties užpildų 
pristatymas
ADODERM GmbH – Vokietijos kompanija, kurios specia-
lizacija yra inovatyvių ir efektyvių sprendimų, padedančių 
stabdyti odos senėjimo procesus, paieška, kūrimas bei 
plėtojimas. Įmonės veikla nukreipta į estetinės medicinos ir 
plastinės chirurgijos industriją. Visame pasaulyje pripažinti 
ir naudojami patentuoti produktai: hialurono rūgšties užpil-
dai, mezoterapijos produktai, šveitikliai. 
ADODERM prekių ženklai – aukščiausios kokybės produk-
tai, sukurti remiantis pažangiausiomis technologijomis. Tai 
Varioderm® produktų linija – hialurono rūgšties užpildai 
raukšlėms ir raukšlelėms, Variofi ll® – hialurono rūgšties 
užpildai veido kontūrams, Novaform® ir Novatox® kosme-
tikos produktų serijos ir kt.
Įmonė buvo įkurta 2005 metais. Nuo pat įsteigimo momento 
įmonė iškėlė ambicingą tikslą tapti Anti-Aging produktų pasau-
linio lygio tiekėja. Siekiant įveikti vis didėjančią konkurenciją 
dėmesys buvo sutelktas į produktų kokybę, veiksmingumą, 
saugų ir paprastą naudojimą bei ilgaamžiškumą.
Pasirinktas kelias padėjo įmonei tapti rinkos lydere. Šiuo 
metu ADODERM yra sėkmingai atstovaujama daugiau 
kaip 70 pasaulio šalių: Pietų Korėjoje, Rusijoje, daugelyje 
Lotynų Amerikos šalių, Ukrainoje ir kitur.

Kodėl buvo pasirinkta ADODERM?
 Kokybiška, “brendinė“ produkcija už prieinamą kainą;
 produktų ilgaamžiškumas;
 gamyba ir gydymo metodai paremti inovatyviomis nau-
josios kartos technologijomis.



„VARIODERM® PRODUKTŲ INOVATYVI GAMYBOS IR 
SUDĖTIES TECHNOLOGIJA IR INJEKCIJŲ LEIDIMO BŪDŲ 
NAUJOVĖS BEI PRIVALUMAI“
Mokymų metu Jūsų laukia daug staigmenų!

Kviečiame gydytojus ir kosmetologus registruo-
tis į ,,Lietuvos estetinės ir medicininės mezo-
tarapijos asociacijos“ organizuojamus moky-

mus, kurie vyks 2013 m. rugsėjo 28 d. 
viešbučio ,,Šarūnas“ konferencijų salėje, Raiti-
ninkų g. 4, Vilniuje. 

Mokymai susidės iš 2 dalių: pirmoji dalis bus skirta gydytojams, 
antroji – kosmetologams.
Mokymų kaina – 680 Lt. Į kainą įskaičiuota Varioderm® Basic, 
2x1ml; produktui pritaikyta 20 proc. nuolaida.
Dalyviams mokymų metu bus galima įsigyti Varioderm® 
produktų su ypatinga, tik mokymu metu taikoma 20 proc. 
nuolaida!

Mokymuose dalyvaus ir 
pranešimą skaitys medi-
cinos mokslų daktaras dr. 
Michael J. Weidmann. 
Tai patyręs gydytojas der-
matologas, alergologas, 
fl ebologas, kuris speciali-
zuojasi Varioderm užpildų 
srityje. 
Dr. Michael J. Weidmann 
yra Dermatologų, alergo-
logų ir fl ebologų draugi-
jos vyresnysis narys, nuo 
2003 m. Augsburge (Vo-
kietija) bendradarbiauja 
su dr. Oliver Dörzapf 
MD, dr. KP Müller MD ir 
dr. Von Saldern MD. Fo-
resterpark klinikose eina 
direktoriaus pareigas.

Studijavo Ulmo ir Tiubingeno universitetuose, rezidentavo Kylyje, 
Vokietijoje, chirurgijos, vidaus ligų ir dermatologijos srityse.
Nuo 1997 m. iki 2002 m. dirbo dermatologijos departamente 
Ulmo universitete, vadovavo Estetinės dermatologijos ir lazeri-
nės chirurgijos skyriui. 
Specializuojasi gydymo lazeriu, grožio injekcijų ir mezoterapijos 
srityse. 
Europos lazerinės estetinės chirurgijos draugijos vicepreziden-
tas (ELAS).
Vokietijos estetinės dermatologijos draugijos narys.
Vokietijos botulino toksino draugijos narys.
Vokietijos dermatologų draugijos narys.
Išsamiau žr.: “Europos dermatologija, Nr. 1 - 2009, Naujosios 
kartos hialiurono rūgšties ilgaamžiai užildai veidui, Dr. Wei-
dmann, Augsburg” - http://adoderm.com/literature/Aesthe-
tic%20Dermatology%2C%20Touch%20Briefi ngs%202009.pdf

Mokymai

Mokymų 
programa
Registracija 
(5-10 min.)

,,ADODERM įmonės ir produktų inovatyvios ga-
mybos bei sudėties technologijų pristatymas“ 
Aneta Strzelczyk, Adoderm rinkodaros vadovė Euro-
pos šalims 
(15-20 min.)

,,Varioderm® produktų inovatyvi gamy-
bos ir sudėties technologija bei injekci-
jų leidimo būdų naujovės bei privalumai“
Dr. Michael J Weidmann, mokslų daktaras dermatolo-
gas, alergologas, fl ebologas.
(20 min.)

Varioderm® hialurono rūgšties užpildų injekcijų 
demonstravimas
(1,5–2 val.)

Diskusija - klausimai, atsakymai
(15-20 min.)

Išankstinė registracija ir išsamesnė informacija dėl 
tikslaus laiko bei kitais Jums kilusiais klausimais tele-
fonu +370 690 39999

Pagarbiai, Lietuvos estetinės ir medicininės mezoterapijos aso-
ciacijos prezidentas Mantas Vaitkevičius


