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Acidul hialuronic este un component natural şi 
esenţial al corpului uman. Este prezent în derm având 
rolul de menţinere a tonusului şi hidratării pielii. 
Datorită procesului fiziologic de îmbătrânire, acidul 
hialuronic diminuează în timp, rezultând o pierdere a 
tonusului pielii, a volumului şi apariţia ridurilor. Soluţia 
ideală pentru combaterea acestor semne de îmbătrânire 
este înlocuirea acestei pierderi prin injectare de acid 
hialuronic în piele. 

Acidul hialuronic, un glicosaminoglican, are 
proprietatea de a adopta conformaţii foarte strânse, 
lungi, care ocupă un volum important în comparaţie 
cu masa lor. Densitatea sa mare de sarcini negative 
atrage un nor de cationi, precum este Na (sodiu), 
determinând absorbţia unei cantităţi mari de molecule 
de apă în matrice. Acest lucru 
creează o presiune osmotică sau 
turgescentă, care face posibilă 
rezistenţa matricei la forţele 
compresive.

Resorbţia acidului hialuronic 
este inevitabilă, dar este posibilă 
încetinirea acestui proces: 
datorită unei noi metode de 
fabricare, a rezultat un acid 
hialuronic concentrat şi înalt 
cross-linkat, cu o greutate 
moleculară mare care rezistă 
resorbţiei mult mai bine în timp.

VARIODERM este un produs 
cu o greutate moleculară mare 

şi cu un grad înalt de cross-linkare. Ca rezultat, procesul 
de degradare este încetinit considerabil. VARIODERM 
combină excelent proprietăţile vasco-elastice care 
facilitează o injectare uşoară şi care permite o 
durabilitate excepţional de lungă în piele.

Acidul hialuronic conţinut în VARIODERM este 
obţinut prin biofermentaţie. Datorită originii sale non-
animale, nu sunt necesare teste cutanate preliminare. 
VARIODERM nu conţine anestezic sau conservanţi. 
Datorită ajustării precise a concentraţiei sale, nu 
sunt necesare injectări repetate la scurt timp sau 
supracorecţii.

VARIODERM permite obţinerea unui efect de 
umplere, de volum optim cu o cantitate mai mică de 
acid hialuronic injectat. VARIODERM persistă în derm 

Varioderm - Filler cu Acid Hialuronic 
concentrat şi înalt cross-linkat.
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între 6 şi 16 luni. Durabilitatea în piele 
variază în funcţie de tipul de piele, vârstă 
şi stilul de viaţă al pacienţilor, dar şi de 
aria de piele tratată şi de tehnica de 
injectare.

VARIODERM este un produs 
revoluţionar, este primul şi singurul filler 
de ţesuturi moi făcut din acid hialuronic 
pur ce are un grad de cross-linkare înalt 
(între 70% şi 90%). Are proprietăţi 
vascoelastice îmbunătăţite şi o curgere 
caracteristică. Permite un aspect natural 
şi rezultate durabile cu volum de acid 
hialuronic injectat mult mai mic.

Produsele VARIODERM sunt indicate 
în tratarea şi umplerea ridurilor medii 
şi profunde, dar şi alte depresiuni ale 
pielii, augmentarea obrajilor/pomeţilor şi 
bărbiei, augmentarea buzelor.

VARIODERM este disponibil sub 
4 forme: VARIODERM FINE LINE cu o 
concentraţie de acid hialuronic de 6 mg; 
VARIODERM cu o concentraţie de acid 
hialuronic de 12 mg; VARIODERM PLUS 
cu o concentraţie de acid hialuronic de 
18 mg; VARIODERM SUBDERMAL cu o 
concentraţie de acid hialuronic de 27 mg.


