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BIORIVO-
LUMETRIA

en productes injectables que certifica la 
puresa de les matèries primeres empra-
des en la seva elaboració, un procés de 
fabricació respectuós amb els més alts 
estàndards ambientals, i una naturalitat i 
durada superior quant a resultats.
Però, sens dubte, la característica i 
l’avantatge més notable que a efec-
tes pràctics tindrà pel pacient és... 
el preu! La tecnologia SOFT MIX té 
uns costos de producció menors a 
les tradicionals i això es reflecteix en 
un abaratiment del material, possi-

BIORIBOLUMETRIA

La nova generació 
d’Àcid Hialurònic. 
Natural, regenerant i 
volumitzador 

El tractament s’estructura 
en diverses sessions 
(unes 4 de mitjana) i 

l’interval entre aquestes és 
d’aproximadament 2 mesos.
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Nexus Biomèdic, sempre a la recerca  dels tracta-
ments més innovadors i efectius en l’àmbit de la 
Medicina Estètica, incorpora al seu portfoli una nova 
tècnica, desenvolupada a Itàlia pel Dr. Alessandrini,  
gràcies a la qual, mitjançant la injecció de substàn-
cies bioreabsorvibles i biocompatibles, aconse-
guim regenerar i reestructurar la dermis i  alhora 
volumitzar-la. És a dir, en el mateix tractament 
ara podem hidratar, estimular, regenerar i res-
taurar els volums perduts de la pell. I tot això, a 
més, com apuntàvem, amb un tipus especial d’àcid 
hialurònic, creat sota una innovadora tecnologia 
anomenada SOFT MIX, que li confereix més pu-
resa, plasticitat, i homogeneïtat així com un su-
perior grau d’estabilitat i de bastiment cutani. 
En la pràctica es tradueix en una major duració del  
producte i un efecte més natural, gràcies a la seva 
total integració amb el teixit dèrmic. Tot això ha por-
tat que els tractaments amb aquests nous àcids 
hialurònics hagin obtingut el segell de GREEN IN-
JECTIONS, un nou terme de seguretat internacional 

àrea. A part del rostre, també són aplicables a altres 
zones com coll, escot i mans.
Les particulars característiques d’aquests materials fan 
que, des del punt de vista mèdic, tinguin una tècnica d’in-
jecció diferent de les tradicionals, que requereix un entre-
nament i experiència prèvia per part del metge injector. 
Per tant, cal sotmetre’s a aquest tractament només si 
el metge ha estat degudament format en aquesta tèc-
nica i està acreditat per emprar-la.

En definitiva, amb l’aparició d’aquests nous 
materials d’implant cutani d’excel·lent quali-
tat, altíssima seguretat biològica i elevades 
prestacions a preus sensiblement menors als 
actuals, s’obra una nova era en aquest àmbit 
que permetrà arribar a un públic més nombrós 
i, sobretot,  possibilitarà efectuar tractaments 
facials més globals, i per tant més satisfactoris, 
tant pel pacient com pel metge injector.

bilitant així la realització de tractaments 
facials globals a un preu menys onerós. 
Presentat en kits de 8 xeringues d’1 
ml, amb materials de diferent reticu-
lació segons les diferents àrees de la 
cara (llavis, pòmuls...), permet abordar 
un tractament facial integral i complet, si 
bé també és possible adquirir el vial solt 
per tractar aïlladament una determinada 

Àcids Hialurònics de bioenginyeria amb 
la millor relació qualitat/preu


