
WYPEŁNIACZE TKANKOWE NOWEJ GENERACJI 
NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO



O MARCE

Twórcą i właścicielem marki 
amalian® jest niemieckie 
laboratorium S&V Technologies 
GmbH, specjalizująca się 
w nowoczesnych badaniach, 
rozwoju i produkcji preparatów 
i urządzeń stosowanych w branży 
estetycznej i okulistyce.

Firma S&V została założona 
w 2007 roku przez Christine F. 
Kreiner z siedzibą w miejscowości 
Hennigsdorf pod Berlinem. 

W S&V nieustannie trwają 
badania i produkcja 
innowacyjnych wypełniaczy, 
bazujących na kwasie 
hialuronowym. Unikalna 
technologia produkcji CIS (Core in 
Shell) uzyskała europejski patent 
o numerze EP2170961.

Dzięki technologii CIS, żel 
jest lepki i ma nadzwyczajne 
właściwości powiększające. 
Jednak podczas wykonywania 
zastrzyku pod wpływem 
powstałego ciśnienia, żel 
upłynnia się. 

Po iniekcji kwas hialuronowy 
powraca do swojej pierwotnej 
struktury i tworzy idealny, 
stabilny wypełniacz tkanki 
skórnej.

Technologia CIS sprawia, że 
preparaty amalian są miękkie, 
plastyczne i łatwe w aplikacji. 
Mają właściwości wiążące 
cząsteczki wody w skórze, a 
dzięki powłoce ochronnej efekt 
ich stosowania jest długotrwały 
i utrzymuje się nawet do 18 
miesięcy.



Zobacz, jakie efekty możesz uzyskać
przy użyciu preparatów Amalian

wolumetria, 
modelowanie,

dolina łez

wolumetria, 
modelowanie,

dolina łez

fałdy nosowo-wargowe,
zmarszczki



Wypełniacze tkankowe nowej generacji

amalian 
gentle

Wskazania 
Redukcja zmarszczek palacza
Redukcja kurzych łapek
Wypełnienie zmarszczek mimicznych
Wypełnienie doliny łez

Skład
8 mg/ml liniowego, usieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Iniekcja w wierzchnią lub środkową warstwę skóry

Opakowanie zawiera
1 ampułko-strzykawka x 1 ml
Rekomendowany rozmiar kaniuli: 25 G

Linia jednofazowych wypełniaczy 

amalian gentle to preparaty bazujące 

na jednorodnym żelu delikatnie 

usieciowanego kwasu hialuronowego. 

Preparat przeznaczony do wypełnienia 

płytkich zmarszczek, takich jak 

zmarszczki palacza, kurze łapki oraz 

zmarszczki gładzizny czołowej.

Tym bardzo delikatnym i ciekłym 

preparatem można wypełniać także 

zmarszczki mimiczne oraz dolinę łez. 

Wypełniacz rozprowadza się w tkankach 

bardzo gładko, dając naturalne efekty.



amalian 
balance

Wskazania
Odmłodzenie, rewitalizacja i nawilżenie skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni
Wyrównanie po zabiegach z wypełniaczami amalian

Skład
12 mg/ml liniowego, nieusieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Preparat podaje się przy użyciu dołączonych do opakowania igieł lub 
metodą mezoterapii mikroigłowej (dermapen, dermaroller), ponieważ 
umożliwia on wykonanie szybkich i prostych nakłuć wierzchnich warstw 

skóry, w które wnika odżywczy żel. Zalecane są 3 zabiegi w odstępach 2 

tygodniowych. Efekt odmłodzenia i świeżości będzie utrzymywał się jeszcze 

przez 4/5 miesięcy.

Opakowanie zawiera
• 1 ampułko-strzykawka x 1 ml
• 2 x igła 26 G 1/2

Amalian balance jest żelem 
nazywanym „eliksirem młodości” 
ze względu na niezwykłe właściwości 
do wiązania cząsteczek wody 
w organizmie. Ten jednofazowy żel 
zawiera liniowy, nieusieciowany 
kwas hialuronowy o wysokiej masie 
cząsteczkowej i dużym stężeniu kwasu 
hialuronowego (12mg/ml). Świetnie 
nadaje się do zabiegów rewitalizacji 
i mezoterapii.



Wypełniacze tkankowe nowej generacji

amalian 
sf 14 
natural lips

Nisko skoncentrowany kwas 
służący do delikatnego 
powiększania ust, 
modelowania ich kształtu 
oraz korekcji drobnych 
zmarszczek wokół ust. 
Dzięki temu preparatowi 
odzyskamy naturalny wygląd 
młodych ust bez zmiany ich 
naturalnej geometrii.

Wskazania
Modelowanie ust
Korekcja zmarszczek wokół ust
Likwidacja zmarszczki gładzizny czołowej
Wypełnienie zmarszczek mimicznych

Skład
14 mg/ml liniowego, usieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Iniekcja w błonę śluzową ust, wierzchnią i środkową warstwę skóry
wokół ust

Opakowanie zawiera
1 ampułko-strzykawka x 1 ml
Rekomendowany rozmiar kaniuli: 25 G



amalian 
sf 16 
fine
W pełni nawodniony żel, który 
rozprowadza się bardzo łatwo 
i równomiernie w tkance. Stworzony 
do powiększania ust, redukcji 
drobnych i średnich zmarszczek oraz 
fałd nosowo-wargowych. Preparat ten 
jest także doskonały do zastosowania 
w zabiegach uzupełniających po 
zabiegach z wykorzystaniem bardziej 
gęstych produktów, takich jak np. 
amalian sf 24 advanced. Metoda 
ta potęguje efekt wolumetryczny 
a preparat utrzymuje się dłużej.

Wskazania
Redukcja płytkich i średnich zmarszczek
Redukcja delikatnych fałd nosowo-wargowych
Modelowanie ust

Skład
16 mg/ml liniowego, usieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Iniekcja w wierzchnią, środkową warstwę skóry lub w błonę śluzową ust

Opakowanie zawiera
1 ampułko-strzykawka x 1 ml
Rekomendowany rozmiar kaniuli: 25 G



Wypełniacze tkankowe nowej generacji

amalian 
sf 20 
medium
Najbardziej uniwersalny 
z całej gamy sf. Przeznaczony 
do wypełniania średnich 
zmarszczek, fałd nosowo-
wargowych, a także ust. Jest 
bardzo dobrze tolerowany, 
a efekty uboczne takie jak 
np. opuchlizna pozabiegowa 
praktycznie nie występują.

Wskazania
Redukcja średnich zmarszczek
Redukcja umiarkowanych fałd nosowo-wargowych
Modelowanie ust

Skład
20 mg/ml liniowego, usieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Iniekcja w wierzchnią, środkową warstwę skóry lub w błonę śluzową ust

Opakowanie zawiera
1 ampułko-strzykawka x 1 ml
Rekomendowany rozmiar kaniuli: 22-25 G



amalian 
sf 24 
advanced
Jednofazowy w pełni nawilżony 
wypełniacz oraz wydajny 
i biokompatybilny produkt
wolumetryczny. Amalian sf 24 
doskonale nadaje się do wypełniania 
głębokich zmarszczek, korekcji blizn 
oraz modelowania kształtów twarzy. 
Wypełniacz doskonały także 
do zabiegów odmładzających 
wierzchniej warstwy skóry dłoni.

Wskazania
Redukcja średnich i głębokich zmarszczek
Redukcja średnich i głębokich fałd nosowo-wargowych
Modelowanie kształtów twarzy
Korekcja blizn
Odmłodzenie dłoni

Skład
24 mg/ml liniowego, usieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Iniekcja w środkową lub głęboką warstwę skóry

Opakowanie zawiera
1 ampułko-strzykawka x 1 ml
Rekomendowany rozmiar kaniuli: 22-23 G



Wypełniacze tkankowe nowej generacji

amalian 
expert III 
volume
Dwufazowy żel przeznaczony do odbudowy 
utraconych z wiekiem młodzieńczych 
kształtów twarzy i do przywracania 
jej właściwego konturu. Preparat 
doskonały do zabiegów wolumetrycznych, 
uwydatniania policzków i brody oraz do 
odzyskiwania właściwego zarysu kości 
szczękowej. W produkcji preparatu 
zastosowano innowacyjną technologię 
„Core in Shell” (CIS). Core, czyli Rdzeń 
jest stworzony z wysoce usieciowanych 
mikrocząsteczek kwasu hialuronowego. 
Shell, czyli Powłoka jest nieusieciowanym 
kwasem hialuronowym, który pokrywa 
i chroni rdzeniowe cząsteczki żelu.

Wskazania
Wolumetria twarzy
Uwydatnianie policzków, brody
Modelowanie owalu twarzy
Usuwanie średnich i bardzo głębokich zmarszczek

Skład
24 mg/ml wysoko usieciowanego kwasu hialuronowego

Stosowanie
Iniekcja w środkową lub głęboką warstwę skóry

Opakowanie zawiera
1 ampułko-strzykawka x 1 ml
Rekomendowany rozmiar kaniuli: 22-23 G



amalian 
high potency 
cooling fluid 
+ 12 maseczek
chłodzących

Doskonały fluid do stosowania 
po zabiegach z zastosowaniem 
wypełniaczy. Po zakończonej 
sesji zabiegowej, skompresowaną 
maseczkę należy nawilżyć fluidem, 
następnie rozłoźyć i nałożyć na 
całą twarz. Maseczki w pigułce po 
kontakcie z wodą zwiększają swoją 
objętość i skutecznie chłodzą 
całą twarz łagodząc ewentualny 
dyskomfort po zabiegu.

Opakowanie zawiera
Fluid 100 ml, 12 masek chłodzących

Skład
Woda oczyszczona, butylene glycol: hydrofilowa substancja, 
odpowiedzialna za prawidłowe nawilżenie skóry i włosów, dzięki czemu 
kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza, skórę i włosy, echinacea 
angustifolia: stosowano ją do leczenia ran i obniżania gorączki, wzmacnia 
odporność organizmu przeciw infekcjom bakteryjnym i wirusowym, 
andrographis paniculata: działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, 
przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, antyoksydacyjnie i wzmacnia 
układ odpornościowy.
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