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EXCELLENCE METHOD

Intimate
ZONĂ DE APLICARE:

VAGIN

Visage Excellence este firul chirurgical universal resorbabil cu ghimpi multidirecționali, special concepuți.
Caracteristica unică sporește forța de deținere a țesuturilor. Ghimpii multidirecționali pot distribui, stresa și
menține țesuturile moi mai puternice după inserție.
Visage Excellence poate fi utilizat pentru țesutul mucoasei strânse și înguste ale pereților vaginali.
Proiectarea eficientă a Visage Excellence aproximează întreaga zonă de tratament printr-o procedură
ușoară și neinvazivă. Firele sunt introduse prin canula cu vârf rotund atraumatic, evitând astfel o sângerare
suplimentară și umflarea după procedură.

Metoda este ușor și rapid de utilizat și are nevoie de minim de timp de nefuncționare
pentru pacient.
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ÎN PACHET

IEM
P (LA / CL) fir cu ghimpi USP 2 / 0, EP 
3, 120mm-10pcs Rotund vârful ac gol
20Gx120mm, drept - 10buc Rotund 
vârful ac gol 23Gx80mm, drept -1pcs 
Lancet punct ac 18Gx40mm, drept-1pcs 
atașament atașament acul detașabil ac

IEMHA
P (LA / CL + HA) fir cu ghimpi USP 2 / 
0, EP 3, 120mm-10pcs Rotund vârful ac 
gol 20Gx120mm, drept - 10buc
Vârful rotund ac gol 23Gx80mm, drept -
1buc Lancet punct ac 18Gx40mm, 
drept-1buc atașament atașament acul
detașabil

Intimate

EXCELLENCE METHOD
Fir multibarbed

Vârful rotund acul gol

Ac de unică folosință

4 Intimate thread lifting 5



NEEDLE METHOD

Light lift
ZONĂ DE APLICARE

PERINEU

Light Lift Needle este un fir ghimpat bidirecțional care permite ap- proach minim invazive și naturale
la modificările legate de vârstă ale țesuturilor moi. Light Lift Ace sunt disponibile atât într-o versiune
resorbabilă și permanentă. ar trebui să fie introdus în mușchi și strat subcutaneu.
În Light Lift Needle firul este atașat la mijlocul triunghiului drept tăiere ace duble cu vârfuri duble
ascuțite. În versiunea Soft a Light Lift Needle, firul este atașat la capătul acelor goale drepte, punct
lancet, cu vârfuri duble ascuțite.
Datorită structurii, medicii au posibilitatea de a corecta zona perineală, intrarea vaginului și a labiilor

majora, cu o singură sutură care rulează dintr-o parte în alta, fără a lua ace în totalitate din piele.
Acest lucru împiedică pacientul să se retragă pielea la punctele de ieșire de-a lungul
căii.
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Fir cu ghimpiTriunghi de tăiere ac

ÎN PACHETLight lift

NEEDLE METHOD

LLN2GS S
P (LA / CL) fir cu ghimpi USP 2 / 0, EP3, 500mm-2pcs cu 
două tăișuri, lancet punct ac gol 1,1x120mm, drept - 4pcs. 
Atașarea standard a acului
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SPRING METHOD

Light lift
ZONĂ DE APLICARE:

Partea superioară a 
peretelui vaginului

Light Lift Spring este un fir înfășurat în spirală în jurul acului punctului Lancet cu vârful
ascuțit. Versiunea Soft a Light Lift Spring este înfășurată în spirală în jurul canulei vârfului
contondent.
Firele sunt disponibile atât într-o versiune resorbabilă, cât și permanentă.
Primăvara își menține elasticitatea și forma după inserția pe Labiile majora eficient-ly.
Odată introdus în țesutul gras subcutanat superficial, Spring stimulează producția de
colagen și generează o piele sănătoasă și nouă.
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Ac de puncție

spring thread

Ac de unică folosință

ÎN PACHETLight lift

SPRING METHOD

LLSS S
P (LA / CL) fir USP 2 / 0, EP 3, 440mm în spirală înfășurat
în jurul ac vârful bont 0,9x90mm, drept - 2buc P (LA / CL) 
fir USP 2 / 0, EP 3, 470mm în spirală înfășurat în jurul ac 
vârful contondent 1,1x100mm, drept - 2 buc atașament
atașament acul atașament acul detașabil
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SPRING METHOD

Nano
ZONĂ DE APLICARE:

Labiile majore

Nano Spring este un fir resorbabil, înfășurat în spirală în jurul canulei vârfului contondent. Este
destinat revitalizării și armării diferitelor părți ale feței, precum și corectarea liniilor fine și a
ridurilor din față.
Nano Spring isi mentine elasticitatea si forma dupa insertie si reduce foarte mult ap-
pereance-ul si formarea ridurilor faciale profunde. De asemenea, este destinat pentru
corectarea sprâncenelor și a vârfului nasului.
Procedura este ușoară și rapidă, cu timp minim de funcționare și practic fără timp de
nefuncționare.
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ÎN PACHET

NS7
P (LA / CL) fir USP 5 / 0, EP 1, 940mm, în spirală înfășurat în jurul
ac vârful Blunt 23Gx70mm, drept-5pcs

Atașarea acului detașabil

Nano

SPRING METHOD
Vârful contondent acul
gol

Fir Spring

Ac de unică folosință
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VITIS METHOD

Nano
ZONĂ DE APLICARE:

Labiile majore

Nano Spring este un fir dublu resorbabil, răsucit, preîncărcat într-o canulă cu vârf contondent.
Este destinat revitalizării și blindării Labiilor Majora. Designul ajută la producerea unui efect
regenerativ mai mare asupra țesutului. Odată introdus în piele, Nano Vitis începe să se
desprindă, crescând volumul sub piele.
Rezultatul maxim este obținut în 1-1,5 luni după procedură și durează aproximativ 1,5 - 2 ani.
Ca urmare, Nano Vitis reduce foarte mult apariția ridurilor faciale profunde.
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ÎN PACHET

NV7
P (LA / CL) fire torsadate pereche USP 5 / 0, EP 1, 135mm -
5pcs Blunt vârful ac 22Gx70mm, drept-5pcs

Atașarea acului detașabil

Nano

VITIS METHOD
Fir răsucit

Vârful contondent acul gol

Ac de unică
folosință
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