RINKOS NAUJIENA

grožio injekcijos

Kai dr. M. J. Weidmann teigia, jog VARIODERM
gydymo efektas išlieka iki 18 mėnesių, tuo galima
neabejoti – tuo jis įsitikino asmeniškai.

Anti-aging produktų rinkos lyderė
Naujosios kartos užpildai sukurti Vokietijoje, kompanijoje
„Adoderm GmbH“, kuri savo dėmesį yra sutelkusi į senėjimo
atitolinimo problemą. Įmonė specializuojasi kurti anti-senėjimo
produktus, skirtus profesionalams – estetinės medicinos
specialistams: hialurono rūgšties užpildus, mezoterapijai,
rūgštiniam šveitimui skirtas medžiagas.
Nuo pat įsteigimo, 2005 m., kompanija iškėlė ambicingą
tikslą tapti ANTI-AGING produktų pasaulinio lygio tiekėja.
Siekiant įveikti vis didėjančią konkurenciją, dėmesys buvo
sutelktas į produktų kokybę, veiksmingumą, saugų ir paprastą
naudojimą bei ilgaamžiškumą. Pasirinktas kelias padėjo
kompanijai tapti rinkos lydere.
Šiuo metu „Adoderm GmbH“ yra sėkmingai atstovaujama
daugiau kaip 70 pasaulio šalių: Pietų Korėjoje, Rusijoje,
daugelyje Lotynų Amerikos šalių, Ukrainoje ir kitur.
VARIODERM – tai medicininiai preparatai, kurie griežtai
testuojami ir atitinka Europos Sąjungos bei tarptautinius
reikalavimus.

Kodėl buvo sukurtas VARIODERM
Šis produktas buvo kuriamas turint tikslą kuo ilgesniam
laikui sustabdyti odos senėjimo procesą.
Hialurono rūgštis yra labai svarbi žmogaus organizmui,
jo paties sintetinama. Hialurono rūgšties esama įvairiose
kūno dalyse: akyse, sąnariuose, odoje... Su metais jos kiekis
natūraliai mažėja, dėl to oda praranda stangrumą, atsiranda
raukšlės. Norint sėkmingai kovoti su šiais senėjimo požymiais,
reikia atkurti hialurono rūgšties kiekį odoje. Tai galima padaryti
suleidžiant hialurono rūgšties tiesiog į odos audinio sluoksnius.
Hialurono rūgštis puikiai dera su žmogaus organizmu ir
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Kiekvienais metais tūkstančiai
žmonių visame pasaulyje
pasinaudoja raukšlių
šalinimo su hialurono rūgštimi
procedūromis. Šį rudenį
Lietuvoje pristatyti naujosios
kartos hialurono rūgšties
užpildai VARIODERM.
jau daugelį metų yra naudojama įvairiose medicinos srityse,
pavyzdžiui, oftalmologijoje ir ortopedijoje.

Kuo jis pranašesnis už analogus?
„Adoderm GbmH“ gaminami hialurono rūgšties preparatai
ypač gerai sulaiko drėgmę odoje ir kartu puikiai užpildo
raukšles.
VARIODERM produktų liniją sudaro negyvūninės kilmės
hialurono rūgštis. Preparatai yra sterilūs ir saugūs, nebūtinas
išankstinis testas dėl galimos alergijos.
VARIODERM yra optimalios koncentracijos, todėl
gydymas tampa labai lengvas ir efektyvus. Preparatas tokio
klampumo ir elastingumo, o pakuotėse esančios adatos tokios
plonos, kad injekcijos yra tikslios, nesudėtingos ir beveik be
skausmo.
Grožio injekcijas atlikus savanoriams (ne tik moterims,
bet ir vyrams) įsitikinta, jog VARIODERM išties yra naujosios
kartos produktas. Dėl ypatingos gamybos technologijos
šio preparato injekcijos užtikrina didesnį odos putlumą nei
suleidus tokį pat kiekį analogų. Hialurono rūgštis audinyje taip
pasiskirsto, kad pacientai po gydymo labai natūraliai.
Dar vienas labai svarbus privalumas. VARIODERM
gydymo poveikis yra pats ilgiausias – efektas išlieka iki 18
mėnesių. Taigi gydymą galima kartoti rečiau nei renkantis
kitus preparatus.

Po ADODERM įmonės produktų pristatymo įvyko Estetinės
ir medicininės mezoterapijos meistrų asociacijos organizuoti
mokymai, kuriuos vedė svečias iš Vokietijos – 20 metų patirtį
turintis estetikos chirurgas Michael J. Weidmann ir lietuvė
mezoterapijos specialistė Ella Čerauskienė.
Dr. Michael J. Weidmann džiugino mokymų dalyvius
betarpišku, nuoširdžiu bendravimu su auditorija. Tai garsus
savo srities specialistas, priskiriamas populiariausių Europos
gydytojų dvidešimtukui, tačiau nesipuikuoja ir nė iš tolo nedvelkia
arogancija.
Mokymo metu dr. M. J. Weidmann pademonstravo
hialurono rūgšties užpildų leidimo techniką, išsamiai paaiškino
VARIODERM preparatų veikimo ypatumus. Lietuvos gydytojai
savo ruožtu buvo labai aktyvūs ir svečią atakavo klausimais,
tačiau didžiulė M. J. Weidmann patirtis klupdė skeptiškai
nusiteikusiuosius ir skatino mąstyti plačiau, nestereotipiškai. Po
mokymų daugelis gydytojų dėkojo organizatoriams už suteiktą
galimybę susitikti su tokio rango specialistu, grožio injekcijų
ekspertu.
Mokymai vyko dviem etapais. Iki pietų dr. M. J. Weidmann
vedė mokymus kosmetologams (dalyvių gausa nustebino
pačius organizatorius). Čia jis virtuoziškai pristatė naujos kartos
hialurono užpildus.
Po pietų dr. M. J. Weidmann jau aiškinosi profesijos
paslaptis su gydytojais. O pagrindinėje „Šarūno“ viešbučio salėje
„Mezoterapijos ABC“ mokymus EMMA prašymu vedė ilgametė
šios srities specialistė Ella Čerauskienė, garsėjanti logišku
dėstymu, puikiu auditorijos valdymu. 

Mokymų dalis buvo skirta mezoterapijos
pagrindams. Renginį vedė ilgametė šios srities
specialistė Ella Čerauskienė, garsėjanti logišku
dėstymu, gebėjimu valdyti auditoriją.
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Kam skirti VARIODERM produktai?
Ši hialurono rūgštis yra skirta smulkioms, vidutinėms ir
gilioms raukšlėms šalinti veido, kaklo, dekoltė ir rankų srityse,
taip pat skruostų, skruostikaulių, smakro, žandikaulio, lūpų bei
kūno kontūrams bei apimties plastikai. 
Oﬁcialusis „Adoderm GmbH“ atstovas Baltijos šalims – UAB „Target Group“
Olandų g. 19-1, Vilnius, tel.: +370 690 39999, el.p. info@adoderm.lt
www.adoderm.lt

Lietuvoje viešėjęs dr. Michael J. Weidmann –
garsus savo srities specialistas, priskiriamas
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Europoje dvidešimtukui.
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