


Pluryal ® DENSIFIERS

PIERWSZA NA ŚWIECIE 

Linia certyfikowanych biostymulatorów i zagęszczaczy tkankowych.

BEZPIECZEŃSTWO stosowania w obszarach potwierdzone w IFU: 

Okolice oczu: bez obrzęków, zaczerwienień czy ziarniniaków 

Leczenie łysienia: jedyny PN dopuszczony na skórę owłosioną głowy

Cienka i problematyczna skóra: spełnienie najwyższych standardów

EUROPEJSKI PRODUCENT   

Luksemburg Wyłączny dystrybutor

Nowość
!

YOUR MOST
BEAUTIFUL
AGE IS NOW!

YOUR MOST
BEAUTIFUL
AGE IS NOW!





Wyjątkowa i unikalna formuła 
całkowitej regeneracji skóry: 

PN + HA + Mannitol 
zapewnia synergiczne działanie
zagęszczająco - nawilżąjące skórę.

Pluryal ® Densifiers (zagęszczacze tkankowe)

Działanie trzech rodzajów HA
lekko usieciowane, stabilizowane 
termicznie o różnej masie
cząsteczkowej: 
1 mln Da, 2 mln Da.i 500k Da

Wysoko oczyszczone polinukleotydy HPN 
(standard farmaceutyczny) w formie frakcji 
naturalnych łańcuchów DNA o masie
cząsteczkowej 300-500 Da, wyekstrahowanej
z nasienia łososia (unikalne proces produkcyjny)
zbliżony do ludzkiego DNA.

Pluryal Silk
2 ml

Pluryal Densify
2 ml

Pluryal Hair Density
2 ml

Pluryal Biosculpture
2 × 1,1 ml

GĘSTOŚĆ

WYPEŁNIENIE

STYMULACJA
/NAWILŻENIE

Całkowicie płynny

Delikatne do 2 tyg. 

Wyraźna do 5 miesięcy

Płynny

Wyraźne 2-4 tyg.

Intensywna do 5 miesięcy

Średnio gęsty

Wyraźna do 6 miesięcy

Intensywne do 6 miesięcy



1.Zgodnie z IFU – według wskazań i przeciwwskazań producenta, zgodnie z przepisami prawa i ChPL. Działania objęte są OC,
możliwością zgłoszenia działań niepożądanych, ochroną prawną w razie powikłań.

2.OFF LABEL – czyli „poza wskazaniami”. Dopuszczalne przy leczeniu, jeśli producent nie podaje informacji o wskazaniach (brak
badań) a korzyści przewyższają możliwe skutki uboczne. OC lekarza tu obowiązuje ale lekarz musi mieć świadomość, że bierze
na siebie pełną odpowiedzialność prawną (w tym karną) za zabieg i wystąpienie ewentualnych skutków ubocznych.

3.Niezgodnie z IFU - to skrajna forma „OFF LABEL”, gdzie mimo ostrzeżeń i przeciwwskazań producenta związanych z 
badaniami produktu zapisanymi w IFU, stosuje się produkt znając jego potencjalne niebezpieczeństwo i ryzyko. Lekarz 
znacząco zwiększa swoim działaniem ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej, zawodowej oraz samego regresu 
ubezpieczeniowego z uwagi na to, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami
etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Każdorazowo przed terapią:

Prawo pacjenta do informacji: art. 9 ust. 1-2 i ust. 7-8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(…) lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwych efektach terapeutycznych ale także możliwych skutkach 
ubocznych aby uzyskać ,,świadomą zgodę pacjenta na zabieg”.

Bezpieczeństwo stosowania leków i wyrobów medycznych, zgodnie art. 31

ust. 1, ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty



1 × 2 ml1 × 2 ml 2 × 1,1 ml1 × 2 ml

REJESTRACJA MEDYCZNA 
DO INIEKCJI.
Obszary zastosowania:
OKOLICE OCZU, 
SZYJA, DEKOLT,
DELIKATNA SKÓRA

REJESTRACJA MEDYCZNA 
DO INIEKCJI.
Obszary zastosowania:
SKÓRA OWŁOSIONA

NAJLINIEJSZY ZAGĘSZCZACZ
I BIOSTYMULATOR 
TKANKOWY PLURYAL

BIOSTYMULATOR 
WYPEŁNIAJĄCY

WYDAJNOŚĆ opakowania:
1-2x zabieg

Pluryal Silk Pluryal DensifyPluryal Hair Density Pluryal Biosculpture

INTENSYWNA STYMULACJA 
+ NAWILŻENIE 
Z EFEKTEM LIFTINGU

SKÓRA OWŁOSIONA JEDNOCZESNIE:
WYPEŁNIENIE +STYMULACJA
DO 6 MIESIĘCY

DELIKATNE OBSZARY

Pluryal ® Densifiers (zagęszczacze tkankowe)



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



PluryalSilk

Luksemburg

REJESTRACJA MEDYCZNA DO INIEKCJI. 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:

OKOLICE OCZU, POWIEK oraz na cienką 
skórę

BEZ PRZECIWWSKAZAŃ dla obszaru dolnej
powieki czy doliny łez



w obserwacjach i badaniach klinicznych nie odnotowano 
skutków ubocznych w postaci: obrzęków, reakcji 
alergicznych po iniekcjach

regeneruje, odżywia, wygładza i bio-rewitalizuje delikatne  
obszary (wokół oczu, szyi, dekoltu)

poprawia sprężystość i elastyczność skóry

przywraca skórze odpowiedni metabolizm

SKŁAD:

Polinukleotydy HPN 15mg (7,5mg/ml): regeneracja 
tkanek, Izotoniczny, lepkosprężysty, niepirogenny, 
sterylny żel

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach

MEDYCZNA REJESTRACJ DO INIEKCJI. 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
INIEKCJE W OKOLICACH OCZU

3x zabieg co 3 tygodnie. 
1x podtrzymujący po 5 miesiącach 

PluryalSilk



INSTRUKCJA UŻYCIA

Pluryal® Silk jest podawany przez wstrzyknięcie  
roztworu do skóry właściwej za pomocą cienkiej  igły 
(zwykle 30 G). Dzięki swojej wszechstronności i 
łatwości użycia, Pluryal® Silk może być używany  na 
każdym rejon skóry:

okolice oczu, skóra okolicy łuku jarzmowego, twarz, 
szyja, dekolt, brzuch, pośladki, uda, skóra  głowy, 
czoło, łuki brwiowe, (…)

PRZECIWWSKAZANIA

Stosowanie Pluryal® Silk jest  przeciwwskazane 
u pacjentów, którzy:  nadwrażliwy na 
którykolwiek ze  składników produktu lub z 
historią alergii  na produkty pochodzące z ryb. 
Ponieważ  żadne dane kliniczne nie są dostępne  
przy stosowaniu produktu u pacjentów 
z chorobami autoimmunologicznymi,

u kobiet w ciąży lub karmiących piersią lub 

u pacjentów poniżej osiemnastego roku życia, 
w takich przypadkach odradza  się stosowanie 
Pluryal® Silk.

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚĆI 
POTWIERDZONY PRECYZYJNĄ REJESTRACJĄ MEDYCZNĄ
I SKUTECZNOŚCIĄ KLINICZNĄ

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA:

JEDYNIE PODSTAWOWE PRZECIWWSKAZANIA 
DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

PluryalSilk



PluryalSilk Skuteczność potwierdzona  
klinicznie: Wyniki badań ex-vivo

Badanie ogólnej morfologii  
komórek i tkanek po barwieniu  
trichromem Massona.

Wynik: Zwiększona grubość 
i żywotność naskórka

Ocena całkowitej zawartości  
kolagenu w skórze właściwej po  
barwieniu czerwienią Sirius.

Wynik: Zwiększenie ilości 
kolagenu w skórze

Control on day 9

Control on day 9

PLURYAL® SILK (P3) on day 9

PLURYAL® SILK (P3) on day 9

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Zabieg wykonany przez 
Dr n med. Lidię Majewską 
ESME CLINIC.

Przed Po
PRZED ZABIEGIEM

DWA TYGODNIE
PO 2 ZABIEGU

PluryalSilk

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Courtesy of 
Dr. Hristina HAYDUDOVA
Dermatology Bulgaria

Przed Po

Courtesy of Dr. Firas ZREIQY
Reconstructive and Aesthetic 
plastic surgery, France

TRZY TYGODNIE PO ZABIEGUPRZED ZABIEGIEM

PluryalSilk

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



PluryalSilk

TECHNIKI INIEKCJI

Mezoterapia
(płytka/ głęboka)

Technika liniowa 
(igła/kaniula)

GŁEBOKOŚĆ PODANIA

Warstwa podskórna (ciało,
szyja, dekolt)

Skóra właściwa (oczy, usta)

Protokół zabiegowy:

3x zabieg co 3 tygodnie.

Zabieg przypominający:

1x co 4-5 miesięcy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Product Pluryal SILK

GŁĘBOKOŚĆ 
INIEKCJI

Głęboka skóra właściwa / Tłuszcz powierzchowny / Środkowa skóra 
właściwa (wokół ust i oczu) 

TECHNIKA 
INIEKCJI

Technika liniowa, technika seryjnego nakłucia (mezoterapia),
usieciowana techniką wachlarzową lub mieszaniem różnych technik

Twarz i ciało: Grudki podskórne, nie więcej niż 0,02 cm3 na
wstrzyknięcie. Odległość między wstrzyknięciami – ok. 0,5 cm

Kontur oczu i górne powieki : Grudki podskórne lub nawet śródskórne,
nie więcej niż 0,01-0,02 cm3 na wstrzyknięcie Odległość między
wstrzyknięciami – ok. 0,5 cm

Effect Poprawa kolorytu skóry (cienie i pigmentacja)
Poprawa struktury skóry (tonizacja, tekstura)
Naprawa skóry (blizny potrądzikowe i rozstępy)
Skóra „błyszcząca”

TYPY 
PACJENTÓW

Pomarszczony, zmęczony, mięśniowy i deformujący się
Morfotyp starzenia: Młoda i starzejąca się skóra

PluryalSilk

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

BEZPIECZNY I DOPUSZCZONY do iniekcji 
NA OKOLICE OCZU



PluryalSilk

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Kontur oka, dolne i górne powieki 
Obszar wokół ust

Szyja i dekolt
Klatka piersiowa i wewnętrzne ramiona

W uzupełnieniu do zabiegów EBD lub peelingu: 
Brzuch (rozstępy) Blizny po trądziku

SILK: MEZOTERAPIA – OCZY
https://www.youtube.com/watch?v=LFg7cFkB3kw

SILK: PODANIE KANIULĄ - TWARZ
https://www.youtube.com/watch?v=KUOQ4X8Bb2o

https://www.youtube.com/watch?v=btrbvL_HNH8
SILK: MEZOTERAPIA- TWARZ

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

1
2

3

Przykładowe wykorzystanie na 1ml stronę twarzy:

1. 1 ml: po 0,5ml – łącznie na cały obszar dolnej powieki 
(podanie kaniula, igłą liniowo, seryjne nakłucia)

2. 0,4 ml: po 0,2ml 2-3x iniekcja na kąciki oczu

3. 0,6 ml: usta lub czoło

3

http://www.youtube.com/watch?v=LFg7cFkB3kw
https://www.youtube.com/watch?v=KUOQ4X8Bb2o
https://www.youtube.com/watch?v=btrbvL_HNH8


PLURYAL  
DENSIFY



PluryalDensify

ZAAWANSOWANY ZAGĘSZCZACZ I BIOSTYMULATOR 
TKANKOWY

intensywnie regeneruje oraz odbudowuje gęstość skóry

wyjątkowa i unikalna formuła całkowitej regeneracji skóry:

+ polinukleotydy (HPN)
+ HA
+ mannitol (wydłużenie działania i spowolnienie degradacji 

HA i PN)

zapewnia synergiczne działanie zagęszczające skórę

SKŁAD:

Polinukleotydy HPN 20mg (10mg/ml): regeneracja tkanek  Kwas hialuronowy 

20mg (10mg/ml): głębokie nawilżenie

Mannitol 40mg: przeciwutleniacz, przedłuża działanie kwasu hialuronowego  

chroniąc go przed degradacją

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach

MEDYCZNA REJESTRACJ DO INIEKCJI. 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:

na skórę twarzy i ciała

3x zabieg co 3 tygodnie. 
1x podtrzymujący po 5 miesiącach 



WYJĄTKOWA I ORYGINALNA FORMUŁA 
CAŁKOWITEJ  REGENERACJI SKÓRY

POLINUKLEOTYDY: HA: MANNITOL:

PN + HA + MANNITOL

Głęboko nawilżają skórę

Wspomagają regenerację tkanek:

Stymulują wzrost fibroblastów,
syntezy włókien elastyny, kolagenu, HA

Poprawiają elastyczność i odporność
skóry

Masa cząsteczkowa: 1000 kDa

Wspomaga przeżywalność 
fibroblastów,

Mocno nawilża skórę

wydłuża działanie HA chroniąc  
go przed degradacją

Antyoksydant

Działanie przeciwobrzękowe   
i przeciwwysiękowe

PluryalDensify

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Sprawdzone działanie: wyniki badania ex-vivo

Aktywność w zakresie fibronektyny (ocena ekspresji  
fibronektyny w skórze właściwej po immunoznakowaniu  
fluorescencyjnym)

Control on day 9 PLURYAL® Densify (P1) on day 9

Wzrost fibronektyny w brodawkowatej 
i górnej  siateczkowatej skórze właściwej

1.(Akiyama i wsp., The Journal of Cell Biology. 1989. 109 863-875; Bitterman i wsp., 1983. The Journal of Cell Biology.  97 
1925-1932; Postlethwaite i wsp., 1981 Czasopismo Medycyny Doświadczalnej, 153 494-499).

2.(Larjava i wsp., 2002. Inwazja komórek. 3 42-64).

Fibronektyna jest białkiem  
strukturalnym w macierzy  
zewnątrzkomórkowej. Odgrywa w  
skórze kilka biologicznych ról; jest  
czynnikiem wzrostu, cząsteczką  
adhezyjną i środkiem chemotaktycznym  
dla fibroblastów1, uczestniczy w  
odkładaniu i montażu włókienek  
kolagenowych. Ponadto kontroluje  
migrację keratynocytów podczas  
gojenia2. W ten sposób fibronektyna  
stymuluje fibroblasty i bierze udział w  
restrukturyzacji poziomu kolagenu w  
macierzy zewnątrzkomórkowej.

Immunoznakowanie fibronektyny  
pokazuje, że im więcej zielonej  
fluorescencji, tym więcej fibronektyny.  
Uwaga: na czerwono, barwienie  
kontrastowe jąder w celu oznaczenia  
komórek.

PluryalDensify

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Wszystkie te dane są parametrami  
używanymi przez oprogramowanie  
VISIA do analizy stanu skóry, a wynik  
jest wyświetlany jako Twój wiek
,,TruSkin”.

Pokazuje nam, że już po 2 zabiegach  
skóra zaczyna wyglądać znacznie  
młodziej, niż może być w realnym  
wieku.

VISIA analizuje wiek skóry według  
różnych parametrów: brązowe plamy,  
głębokość zmarszczek, tekstura skóry,  
pory i czerwone plamy.

Pacjent ma 53 lata, zmierzony wiek
jego skóry to 59 (po lewej) i 57 (po
prawej).

Już po dwóch zabiegach Pluryal Densify
wiek skóry pacjenta spada do 44 lat!

BEFORE

R
IG

H
T

L
E
F
T

AFTE
R

Courtesy of Prof. Alexander
TURKEVYCH

PluryalDensify

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Sprawdzona wydajność ex vivo:  kultury ludzkich  fibroblastów

Pluryal Densify jako hybryda stymuluje  bardziej ludzkie  
fibroblasty ( +50%) niż  sam PN lub sam HA

PluryalDensify

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



TECHNIKI INIEKCJI

Mezoterapia
(głęboka) PODEJŚCIE ANATOMICZNE: Technika BAP 5 pkt, 6 pkt,

Double7Lift (kaniula 18-23G 70 mm)

Protokół zabiegowy:

3x zabieg co 3 tygodnie.

Zabieg przypominający:

1x co 4-5 miesięcy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

PluryalDensify

……..
…….

…

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Technika liniowa 
(igła/kaniula)



Produkt Densify

Wskazania terapii Zmiany twarzy związane z wiekiem Drobne linie, utrata tonusu, elastyczności i
jasności

Obszary Twarz, szyja, dekolt, grzbiety dłoni

Wiek Od 30 lat

Głębokość iniekcji Głęboka skóra właściwa / Tłuszcz powierzchowny

Protokół zabiegowy Rozpoczęcie kuracji: 3 wstrzyknięcia w odstępach 3-tygodniowych. Zabieg 
pielęgnacyjny dla młodej skóry: co 5 miesięcy.

Kuracja podtrzymująca dla skóry zmęczonej: 1 wstrzyknięcie po 3 miesiącach.

W przypadku skóry, która niedawno uległa zniszczeniu (po zabiegu laserowym, 
chirurgicznym lub wypełniaczami), odczekaj 3 tygodnie przed rozpoczęciem kuracji. 

Techniki iniekcji Grudki podskórne (mezoterapia), nie więcej niż 0,02 cm3 na wstrzyknięcie Odległość
między wstrzyknięciami – ok. 0,5 cm

Technika Double7Lift z kaniulą 22-18 G/70-90 mm wg schematu poniżej

Efekt Odżywia, ujędrnia i bio-rewitalizuje, poprawia kolor i strukturę skóry Regeneracja
skóry, „Lśnienie” skóry.

Typy pacjentów Pomarszczone, zmęczone i starzejące się mięśnie. Typ deformacyjny – ze względu
na zawartość HA decyzję powinien podejmować lekarz

PluryalDensify

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

ZAAWANSOWANY BIOSTYMULATOR 

I ZAGĘSZCZACZ TKANKOWY



WSKAZANIA

Odmładzanie całej twarzy (z wyjątkiem pod oczami – zalecenie 
producenta związane z działaniem produktu, rejestracja medyczna nie
wyklucza obszaru oczu).
Skóra poszarzała i zmęczona, oznaki zmęczenia, brak blasku i 
jędrności, skóra odwodniona.
Grzbiety dłoni, Skóra zniszczona (po zabiegu estetycznym)
Przygotowanie do innych zabiegów estetycznych: faza biorewitalizacji
(na miesiąc przed zabiegiem) pozwala lepiej przygotować skórę do
iniekcji wypełniacza, lasera, peelingów itp.

Szyja Dekolt

DENSIFY: PODANIE KANIULĄ - DŁONIE
https://www.youtube.com/watch?v=AQBousfbZm8

https://www.youtube.com/watch?v=EtT7_IlzrAo

DENSIFY/BIOSCULPTURE: KANIULA Double7Lift

https://www.youtube.com/watch?v=z96EFwU52XI

DENSIFY: TECHNIKA ŁĄCZONA MEZOTERAPIA I KANIULA - TWARZ

PluryalDensify

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

https://www.youtube.com/watch?v=AQBousfbZm8
https://www.youtube.com/watch?v=EtT7_IlzrAo
https://www.youtube.com/watch?v=z96EFwU52XI


PLURYAL 

BIOSCULPTURE 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Odbudowuje objętość i zapewnia nawilżenie

Unikalne działanie trzech rodzajów ha o różnej masie cząsteczkowej: 
1 mln Da i 2 mln Da tworzących MATRYCĘ 3D profilującą tkankę 

MATRYCA 3D chroni przed degradacją enzymatyczną wolny 
ha 500 000 Da, który dłużej nawilża i stymuluje skórę.

Częściowe usieciowanie ha 1mln oraz 2mln, powoduje ich wolniejszą 
degradację, dłuższe wypełnienie oraz dłuższą ochronę kwasu 500k Da.

Pluryal Biosculpture

HYBRYDOWY BIOSTYMULATOR 
PROFILUJĄCO - STYMULUJĄCY

UWAGA:

produkt na 2 osobne zabiegi

SKŁAD:
25 mg/g kwasu hialuronowego, w tym 10% wbudowane w matrycę 3D, 
aby zapewnić „inteligentne” działanie biologiczne. 
WYKORZYSTYWANA TECHNOLOGIA: Matryca 3D 
Izotoniczny, lepkosprężysty, niepirogenny, sterylny żel jednofazowy 
(pojedyncza faza płynna), kalibrowany (cząstki 50 mikronów)

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach

2x zabieg co 4 tygodnie. 
1x podtrzymujący po 6 miesiącach 



Powolne sieciowanie: Długi czas sieciowania 
w niskiej temperaturze w celu uzyskania 
niekalibrowanego, jednofazowego żelu o optymalnej 
lepkości. 2 rodzaje kwasu hialuronowego o różnych 
masach cząsteczkowych (1 milion Da, 2 miliony Da) 
są częściowo usieciowane BDDE w celu utworzenia 
stałej matrycy 3D. 

Dzięki temu, warstwa 500 kDa jest chroniona przed 
enzymatyczną degradacją hialuronidazy. Następnie 
hialuronian jest stopniowo uwalniany w czasie 
nawilżając i stymulując tkankę do 6 miesięcy.

3 różne masy cząsteczkowe HA z procesem nakładania 
warstw – UNIKALNY PROCES PRODUKCJI

Pluryal Biosculpture

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Aktywność związana z kwasem hialuronowym (ocena ekspresji kwasu 
hialuronowego w brodawkowatej skórze właściwej po znakowaniu HABP). 

TF=very low; F=low; M=moderate; AN=quite
clear; N=clear; TN=very clear; Fo=strong

Zwiększona ilość kwasu 
hialuronowego 
w górnej brodawkowatej 
i siateczkowatej skórze właściwej 

Pluryal Biosculpture

Control on Day 9 PLURYAL® Biosculpture (P2) at Day 9

Znaczny wzrost fibronektyny 
w górnej brodawkowatej
i siateczkowatej skórze właściwej 

Aktywność związana z fibronektyną (ocena ekspresji fibronektyny 
w skórze właściwej po immunoznakowaniu fluorescencyjnym). 

Control on Day 9 PLURYAL® Biosculpture (P2) at Day 9

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE:
wyniki badań ex vivo 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



BEFORE AFTER

Courtesy of Dr. Ilya SHAROV
Aesthetic and Plastic Surgery

Leczenie: Kąty żuchwy, 22G – 70 kaniuli, Zastrzyk: 2,2 ml z 
każdej strony. Natychmiastowy efekt: restrukturyzacja twarzy 

Courtesy of  Dr. Daniela 
MODERT-PASCU
Morphological & Aesthetic medicine
Luxembourg

Zabieg: ,,kurze łapki”, opadanie powieki, środkowej jednej trzeciej twarzy, podbródek, twarz zmęczona 
Efekt : Likwidacja drobnych zmarszczek, uzupełnienie objętości, nawilżenie.

Pluryal Biosculpture

BEFORE AFTER

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



TECHNIKI INIEKCJI (podanie podskórne)

Punktowa (bolus)

PODEJŚCIE ANATOMICZNE: 
Technika BAP 5 pkt, 6 pkt, 
Double7Lift (kaniula 18-23G 70 mm)

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

…
…
.. …
… …

.
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0,2

0,2

0,1

Technika liniowa 
(igła/kaniula)

Technika FAN

BIOPSTYMULATOR PROFILUJĄCY

Pluryal Biosculpture
Protokół zabiegowy:

2x zabieg co 4 tygodnie.

Zabieg przypominający:

1x co 5-6 miesięcy



Product BIOSCULPTURE

Wskazania terapii Restrukturyzacja objętości twarzy 
Naprawa wiotkości 

Obszary Delikatna linia twarzy i zmarszczki: fałdy nosowo-wargowe, kontur ust, okolica 
suprazygomatyczna
Obszary wymagające wypełnienia tkanek: policzki, kości policzkowe, grzbiety dłoni 

Wiek Od 35

Głębokość iniekcji Głęboka skóra właściwa, warstwa podskórna

Protokół zabiegowy Rozpoczęcie kuracji: 2-3 iniekcje w odstępach 1-miesięcznych 

Kuracja podtrzymująca: 1 wstrzyknięcie co 5-6 miesięcy 

Techniki iniekcji Technika wentylatorowa: stosowana w przypadku przywracania objętości. 
Technika 5-punktowa w okolicy kości policzkowej: stosowana w przypadku 
wiotkości skóry.

Technika Double7Lift (prof. Turkevych): pojedynczy punkt wejścia, iniekcje 
wachlarzowe za pomocą kaniuli (metoda bezurazowa, delikatna, bezbolesna), 
Grudki podskórne, nie więcej niż 0,02 cm3 na wstrzyknięcie. Odległość między 
wstrzyknięciami ok 0,5 cm 

Efekt Naturalny efekt: zwiększona jędrność, lepsza penetracja: łatwość i szybkość 
rozprowadzania dla optymalnego rozmieszczenia w tkankach. Wysoka lepkość: 
zostaje w miejscu podania.
Natychmiastowy, skumulowany, długotrwały efekt wypełnienia i nawilżenia.

RESTRUKTURYZACJE I NAWILŻANIA 

Pluryal Biosculpture

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



https://www.youtube.com/watch?v=YUG1EEpG2oI
BIOSCULPTURE: DEPOZYTY PUNKTOWE 

https://www.youtube.com/watch?v=EtT7_IlzrAo

DENSIFY/BIOSCULPTURE: KANIULA Double7Lift

Pluryal Biosculpture

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

WSKAZANIA

Linia twarzy i zmarszczki: fałdy nosowo-wargowe,

kontur ust, okolica suprazygomatyczna

Obszary wymagające wypełnienia tkanek:

policzki, kości policzkowe, grzbiety dłoni

https://www.youtube.com/watch?v=YUG1EEpG2oI
https://www.youtube.com/watch?v=EtT7_IlzrAo


PLURYAL 

HAIR DENSITY 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



wzmacnia skórę głowy i stymuluje wzrost włosów

wysoko oczyszczone polinukleotydy w formie gęstości 
frakcji  idealnej do zabiegów na skórę głowy

odżywia mieszki włosowe i wzmacnia skórę głowy

zwiększa liczbę i średnicę włosów

PIERWSZY NA ŚWIECIE PDRN 

DO INIEKCJI NA SKÓRĘ OWOSIONĄ

SKŁAD:

Polinukleotydy HPN 15mg (7,5mg/ml): regeneracja tkanek 

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

MEDYCZNA REJESTRACJ DO INIEKCJI. 
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
INIEKCJE NA SKÓRĘ OWŁOSIONĄ

Pluryal Hair Density



INSTRUKCJA UŻYCIA 

Pluryal® Hair Density podaje się przez wstrzyknięcie roztworu 

do skóry właściwej za pomocą cienkiej igły (zwykle 30 G). 

Dzięki swojej wszechstronności i łatwości użycia, Pluryal® 

Hair Density może być stosowany na dowolny obszar skóry: 

skórę głowy, czoło, łuki skóry brwi (…)

PRZECIWWSKAZANIA

Stosowanie Pluryal® Hair Density jest  
przeciwwskazane u pacjentów, którzy:  
nadwrażliwy na którykolwiek ze  składników 
produktu lub z historią alergii  na produkty 

pochodzące z ryb. Ponieważ  żadne dane 
kliniczne nie są dostępne  przy stosowaniu 
produktu u pacjentów  chorobami 

autoimmunologicznymi, u kobiet w ciąży lub 

karmiących piersią lub u pacjentów poniżej 

osiemnastego roku życia, w takich przypadkach 
odradza  się stosowanie Pluryal® Hair Density.

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚĆI 
POTWIERDZONY PRECYZYJNĄ REJESTRACJĄ MEDYCZNĄ
I SKUTECZNOŚCIĄ KLINICZNĄ

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA:

JEDYNIE PODSTAWOWE PRZECIWWSKAZANIA 
DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Pluryal Hair Density



Skuteczność potwierdzona  
klinicznie: Wyniki badań ex-vivo

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Pluryal Hair Density

20 pacjentek w wieku od 25 do 65 lat, 

Łysienie telogenowe

Zgodnie z protokołem przedstawionym w badaniu: 
3 sesje zabiegowe co 3 tygodnie - polinukleotydy 
do iniekcji w skórę głowy są skuteczną, bezpieczną 
i nieinwazyjną procedurą dla pacjentów. 

Wyniki tej oceny klinicznej potwierdzają, że 
stymulacja troficzna wykonywana przez PN w 
skórze głowy sprzyjała wzrostowi włosów 
w przypadku hormonalnej utraty włosów u kobiet. 
To badanie kliniczne potwierdziło również 
bezpieczeństwo wyrobu medycznego i jego dobrą 
tolerancję. 

Study by Gianfaldoni S, Zanardelli M, Lotti T. on a formulation with 7.5mg/ml 
polynucleotides Presented in the 23° World Congress of Dermatology, 8-13 June
2015 Vancouver, Canada



Zastosowany produkt : 4 sesje Pluryal HAIR DENSITY 
w odstępie 3 tygodni. Iniekcja: 2 ml na zabieg, technika 
grudek śródskórnych Efekt : Poprawa gęstości i grubości 

włosów + Zwiększenie objętości włosów 

3 months AFTER
TREATMENTBEFORE

Courtesy of Dr. Vladlena AVERINA

Dermatovenereology, Aesthetic Medicine  & Gynecology

Ukraine

Pluryal Hair Density

Zastosowany produkt : 5 sesji Pluryal HAIR DENSITY w odstępie 1 tygodnia 
Iniekcja: 2 ml na zabieg, technika grudek śródskórnych 

Efekt : Poprawa gęstości i grubości włosów + Zwiększenie objętości włosów 

Courtesy of  Prof. Alexander

TURKEVYCH

Professor in Dermatology

Ukraine

4 months AFTER
TREATMENT

BEFORE

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



WSKAZANIA: 

Osłabione włosy: przerzedzenie włókien, wypadanie włosów 
(łysienie) : 
Łysienie androgenowe u kobiet (zawieszona antykoncepcja, 
zmiany przed- lub poporodowe, niedobory pokarmowe) 
Łysienie androgenowe u mężczyzn (utrata miejscowa) 
Łysienie telogenowe (utrata w wyniku stresu fizycznego lub 
psychicznego. 
Wypadanie włosów po chorobie COVID 

Terapia uzupełniająca: światło LED*, PRP (autologiczne 
osocze bogatopłytkowe) Terapia uzupełniająca po 
przeszczepie włosów 

HAIR DENSITY: MEZOTERAPIA GŁOWY 

https://www.youtube.com/watch?v=3WjmQp2AtOQ
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Pluryal Hair Density

https://www.youtube.com/watch?v=3WjmQp2AtOQ


Skład
Polinukleotydy
15mg (7,5 mg/ml)

Polinukleotydy 20mg (10mg/ml) 
Kwas hialuronowy 20mg (10mg/ml) 
Mannitol (40j.)

Częściowo usieciowany kwas hialuronowy
(25mg/ml), (1mln Da oraz 2 mln Da) + 
synteza nieusieciowanego HA 500k Da

Obszar zabiegowy
Obszary delikatne
(okolice oczu, szyi, dekoltu), 
skóra owłosiona

Uszkodzona skóra twarzy
i ciała ( z wyjątkiem okolicy okołogałkowej)

Utrata objętości twarzy, blizny,
wiotkość, skóra wymagajaca
regeneracji i wypełnienia

Efekt Kolor i blask, regeneracja skóry 
w delikatnych obszarach

Kolor i blask, nawilżenie + intensywna 
regeneracja skóry twarzy i ciała

Odbudowa objętości twarzy, zmniejszenie
wiotkości + stymulacja i nawilżenie

Opakowania 1 × 2 ml strzykawka 1 × 2 ml strzykawka 2 × 1,1 ml strzykawki

Pluryal
Biosculpture

Pluryal
Densify

Pluryal
Silk / Hair Density

GĘSTOŚĆ

WYPEŁNIENIE

STYMULACJA
/NAWILŻENIE

Głębokość 
iniekcji

Mikroigłowo
Mezoterapia ( płytka / głęboka)
Podskórnie (igła/kaniula)

Mezoterapia (głęboka)
Podskórnie (igła/kaniula) Podskórnie (igła/kaniula)

Całkowicie płynny

Delikatne do 2 tyg. 

Wyraźna do 5 miesięcy

Płynny

Wyraźne 2-4 tyg.

Intensywna do 5 miesięcy

Średnio gęsty

Wyraźna do 6 miesięcy

Intensywne do 6 miesięcy

REGENERACJA 

W DELIKATNYCH 

OBSZARACH + WŁOSY

INTENSYWNA REGENERACJA 

+ NAWILŻENIE Z EFEKTEM 

LIFINGUJĄCYM

WYPEŁINENIE 

+ STYMULACJA DO 

6 MIESIĘCY



Pluryal Silk 1x2ml (oczy,usta,czoło)
+
Pluryal Biosculpture 1,1ml 
Lub
Pluryal Densify 1x2ml

TECHNIKI ŁĄCZONE Pluryal
Densifiers

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Przykładowe połączenie:
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Double7Lift© 

Pojedynczy punkt wejścia 
Infiltracja całej twarzy 
przez miękką kaniulę 

TECHNIKI ŁĄCZONE Pluryal  
Densifiers

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆI ZA ZAKUP 

PRODUKTÓW Z INNYCH NIEZNANYCH ŹRÓDEŁ.


