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ART FILLER paletę sudaro keturioms skirtin-
goms veido zonoms ir audiniams pritaikyti 
produktai:
 § FINE LINES – paviršinėms ir mažoms raukšle-
lėms koreguoti; 

 § LIPS – lengvai modeliuojamas ir puikų putlumo 
efektą suteikiantis produktas, sukurtas specialiai 
itin judriai lūpų ir burnos zonai koreguoti;

 § UNIVERSAL – lengvai modeliuojamas poliva-
lentinis užpildas vidutinėms ir gilioms raukš-
lėms koreguoti. Rezultatai pastebimi praėjus 
net  12 mėnesių po procedūros. Taip pat gali 
būti naudojamas švelniai lūpų korekcijai;

 § VOLUME – tūrį formuojantis, lengvai mode-
liuojamas užpildas įdubusioms veido zonoms 
koreguoti. Pasižymi labai natūraliu rezultatu.

FILORGA kompanija visada siekia tobulumo, 
todėl produktų veiksmingumą ir toleravimą 

patvirtino  18 mėnesių trukusiais klinikiniais 
tyrimais. Kompanija garantuoja, kad užpildai 
ART-FILLER®:
 § pasižymi ilgalaikiu poveikiu – rezultatai vis dar 
pastebimi po 12 mėnesių;

 § pirmieji užpildai rinkoje, kurių stimuliuojama-
sis poveikis įrodytas moksliškai: skatina neoko-
logenezę – naujo kolageno gaminimą, dėl ko 
gerėja odos stangrumas. Stangri ir elastinga 
oda – odos kokybės rodiklis;

 § nesudaro jokios rizikos atsirasti granulio-
moms  – produktas visiškai rezorbuojasi (išsi-
skaido). Tai yra saugumo garantija.

Labai svarbu, kad ART FILLER® užpildų linija ga-
minama naujausioje FILORGA gamykloje Briuse-
lyje, laikantis FDA rekomendacijų, todėl kompa-
nija pati gali kontroliuoti kiekvieno švirkšto, kuris 
patenka į rinką, saugumą ir kokybę.

Naujausios rūšies audinių užpildai 
ART FILLER su TRI HYAL technologija 

iš LABORATOIRES FILORGA
Šiais metais, po ilgų tyrinėjimų, FILORGA į rinką išleido naujausios rūšies audinių už-
pildus ART FILLER®, kurie patenkina didžiausius specialistų ir jų klientų lūkesčius. 
Ta proga UAB „Medicinos strategija“ pakvietė Lietuvos specialistus į FILORGA nau-
jienų pristatymo renginius, kurių garbės svečias buvo dr. Philippė Hamidas-Pisalis 
(Jungtinės Karalystės Mezoterapijos asociacijos (SoMUK) prezidentas, praktikuojan-
tis estetinės medicinos gydytojas). Seminaruose jis pademonstravo naujųjų užpildų 
ART FILLER panaudojimo galimybes.
ART FILLER užpildai sukurti naudojant TRI HYAL technologiją.  Jos ašis – labai ilgų ir 
ilgų HR molekulių grandinių bei laisvosios HR kombinacija. Tarp savęs persipinančios 
grandinės sukuria natūralų tinklą, leidžiantį itin lengvai panaudojant audinius mode-
liuoti produktą, pasižymintį skulptūriškumu ir dideliu tūrio formavimo potencialu. 

Kongreso metu buvo pristatyta HOLY LAND kosmetika profesi-
onalams, taip pat kongreso lankytojai turėjo galimybę dalyvauti 
seminare, kurį vedė kosmetikos profesionalams HOLY LAND vie-
na iš įkurėjų ir vadovų Natalija Polonskaja.

Kosmetikos profesionalams 
HOLY LAND atstovai Lietuvoje 
dalyvavo Latvijos INTELLEGENT 
kongrese, kuris vyko 2016 m. 
balandžio 16–17 d.
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