
Calcium Hydroxyapatite Filler

Wypełniacz na bazie hydroksyapatytu wapnia 
do wypełniania tkanek miękkich twarzy 



Crystalys to wypełniacz na bazie hydroksyapatytu wapnia służący do poprawy ob-
jętości skóry oraz modelowania kształtu twarzy. Jego działanie polega na odbudowie 
struktury skóry oraz stymulacji produkcji naturalnego kolagenu – wypełniacza tkanek 
miękkich organizmu, odpowiedzialnego za sprężystość i jędrność skóry. Crystalys gwa-
rantuje natychmiastowy i długotrwały efekt, który może utrzymać się nawet do 2 lat,  
w zależności od wstrzykiwanej ilości, właściwości skóry oraz wieku pacjenta.

Zalety Crystalys
 �  Na rynku od września 2011 roku - ponad 10.000 strzykawek sprzedanych  

w ciągu pierwszych 3 lat!

 � Przebadany klinicznie

 � Solidny profil bezpieczeństwa 

 �  Zawiera bezpieczny składnik aktywny, stosowany od ponad dziesięciu lat  
w wypełniaczach

 � Wieloletnie doświadczenie kliniczne w wykorzystaniu hydroksyapatytu wapnia  
w implantologii i chirurgii

 � Certyfikat CE

 � Całkowicie biokompatybilny i biodegradowalny

 � Wspomaga wytwarzanie naturalnego kolagenu 

 � Zapewnia efekt wypełnienia i liftingu
 
Skład
Hydroksyapatyt wapnia (55,7%), mikrosfery o średnicy 25-45 mikronów, gliceryna,  
karboksymetyloceluloza sodu i bufor fosforanowy.
Crystalys jest dostępny w 1,25 ml ampułko-strzykawkach.



 

Średnica

 

Średnica

Morfologia mikrosfer
 � Crystalys składa się z okrągłych, jednolitych, nieporowatych i gładkich mikrosfer 

hydroksyapatytu wapnia

 � Mikrosfery mają średnicę 25-45 mikronów

 � Rozmiar mikrosfer umożliwia łatwe wtłaczanie i zmniejszone tarcie wewnętrzne  
w przepływie ze strzykawki do obszaru działania miejscowego

 � Średnica mikrosfer minimalizuje ryzyko migracji cząstek na drodze fagocytozy,  
zapewniając gładki wygląd

 � W leczonym miejscu, mikrosfery hydroksyapatytu wapnia tworzą szkielet,  
który ułatwia autogeniczny, trwający kilka miesięcy wzrost kolagenu

Morfologia mikrosfer Crystalys CaHA
Mikroskop skaningowy: powiększenie x 500 (po lewej) i x 1000 (po prawej) 
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Wstrzyknięta ilość

Mechanizm działania

Siła wstrzykiwania 
Siła użyta przez lekarza podczas iniekcji Crystalys

* Oba materiały zostały wstrzyknięte z siłą 1ml/min przy pomocy igły 25G/16 mm (0,31 mm wewnętrzna średnica)

Natychmiastowy
Ostrzyknięte obszary są wypełnione i podniesione, w wyniku czego efekt jest 
widoczny natychmiast po zabiegu. 

Uszkodzenie skóry 
twarzy na skutek 
wyczerpania zasobów 
kolagenu

Fibroblasty

Kolagen

Crystalys

Zabieg Crystalys
Wzrastanie  
fibroblastów  
powodujące  
wytwarzanie złóż  
nowego kolagenu

Biodegradacja  
hydroksyapatytu  
wapnia równoczesna  
z odkładaniem  
nowego kolagenu 

Długoterminowy
Mikrosfery hydroksyapatytu wapnia tworzą rusztowanie podtrzymujące wzrost 
fibroblastów, co z kolei wytwarza złoża nowego kolagenu - naturalnego środka 
zwiększającego objętość w wybranych obszarach twarzy. Degradacja hydro- 
ksyapatytu wapnia jest równoczesna z odkładaniem neo-kolagenu w miejscu 
wstrzyknięcia. Dzięki takiemu działaniu, Crystalys zapewnia trwały, całkowicie 
naturalny i młody wygląd.



Brwi 

Skroń 

Grzbiet nosa

Kości policzkowe

Fałdy 
nosowo-wargowe

Policzek 

Kąciki ust

Linie 
marionetkowe 

Linia szczęki 

Podbródek/
drugi podbródek 

Obszary zabiegów  



GAIS*

Dane zebrane od 218 pacjentów wykazały  
doskonały profil bezpieczeństwa i wspaniałą  

skuteczność wypełniacza Crystalys!

W badaniu wzięło udział 218 pacjentów, a ocenie poddano zarówno bezpieczeństwo jak  
i efekty działania zabiegu Crystalys. Bezpieczeństwo oceniane było do roku od zabiegu 
na grupie 218 pacjentów. Działanie wypełniacza oceniano w podgrupie 73 pacjentów,  
do 6 miesięcy od kuracji. 

Dokumentacja medyczna została retrospektywnie przeanalizowana, pozyskano zdjęcia  
„po zabiegu”, które zostały ocenione przez wykwalifikowanego lekarza za pomocą obowią-
zujących skal klinicznych [Lemperle Rating Scale (LRS) oraz The Global Aesthetic Improve-
ment Scale (GAIS)]. Podgrupa 87 pacjentów wypełniła również ankietę satysfakcji.

Jestem  
zadowolony  
z zabiegu 

SKALA OD 1 DO 5, GDZIE: 
1 - stanowczo się nie zgadzam
2 - nie zgadzam się
3 - nie mam zdania
4 - zgadzam się
5 - w pełni się zgadzam

Chętnie  
wrócę 

Polecę  
zabieg

Zabieg  
był korzystny

Czuję się  
atrakcyjniejszy

Jestem 
zadowolony 
z wyglądu  
po zabiegu

Zabieg  
sprostał moim 
oczekiwaniom  

Opinie klientów po zastosowaniu Crystalys

Dane kliniczne



LRS*

GAIS*

FAŁDY NOSOWO-WARGOWE 

KOŚCI POLICZKOWE

KĄCIKI UST 

Efekty pozabiegowe

Wyższy 

Dane kliniczne

LRS*

Wyższy 

Porównywalny 

Niższy 

Wyższy 

Porównywalny 

Porównywalny 
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ŁAGODNY POWAŻNY

Nie odnotowano efektów 
niepożądanych! 

 � Wszystkie odnotowane zdarzenia niepożądane były standardowymi, miejscowymi reak-
cjami na zastrzyk. Żadne nie zostały odnotowane w kontekście użytego narzędzia.

 � Nie zostały odnotowane: ziarniniaki, reakcje alergiczne, guzki, świąd, nadżerka,  
martwica lub infekcja.
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Częstotliwość efektów niepożądanych 

Efekty niepożądane
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Przed Po

Zdjęcia bez retuszu, oddają rzeczywisty obraz 

Częstotliwość efektów niepożądanych 

Efekty niepożądane



CROMA-PHARMA sukcesywnie rozszerza swoje portfolio, wprowadzając do oferty pro-
dukty, które mają na celu zaspokojenie rosnących potrzeb Klientów odnośnie nowocze-
snych metod odmładzania. Firma współpracuje wyłącznie z wiodącymi przedsiębiorstwami 
o ugruntowanej pozycji rynkowej. Od lipca 2015 roku Croma jest dystrybutorem preparatu 
Crystalys wytwarzanego przez firmę Luminera, specjalizującą się w dostarczaniu innowacyj-
nych rozwiązań z zakresu medycyny estetycznej. 

Luminera posiada nowoczesny dział R&D, dzięki czemu oferowane produkty charakteryzują 
się wysoką jakością, skutecznością działania i bezpieczeństwem dla użytkowników, co jest  
gwarantowane poprzez stałe monitorowanie każdego etapu procesu produkcji. Surowce są 
nabywane od renomowanych dostawców i systematycznie sprawdzane w celu zapewnienia 
zgodności z ogólnie przyjętymi standardami. Dodatkowo, bezpieczeństwo produktów jest 
zabezpieczone poprzez najnowocześniejsze techniki sterylizacji oraz przestrzeganie rygory-
stycznych norm kontroli jakości. Firma posiada ISO 9001 i ISO 13485.

Calcium Hydroxyapatite Filler

GAIS*



„Crystalys to wypełniacz na bazie hydroksyapatytu wapnia. Składa się z mikrosfer (drobi-
nek), 25-45 mikronów średnicy, które są zawieszone w żelowym nośniku, który składa się 
głównie z bufora fosforanowego gliceryny. Żelowa struktura tworzy się przez dodatek nie-
wielkiej ilości karboksymetylocelulozy. Morfologia kulek, okrągłych, jednakowych, nieporo-
watych i gładkich, umożliwia łatwe wyciskanie i zapewnia minimum ryzyka przemieszczania 
się cząstek. 

Crystalys daje fantastyczne rezultaty (…), zarówno w przypadku trwałości efektów, jak  
i efektu liftingu i objętości. Moi klienci są zadowoleni z uzyskanych rezultatów i poleca-
ją ten zabieg innym. Po drugie, produkt jest bezpieczny. Badania kliniczne i moje osobi-
ste doświadczenia, ponad 1000 wstrzykniętych strzykawek, pokazują że ten produkt jest 
bezpieczny w użyciu. Po trzecie, cena tego produktu jest bardzo atrakcyjna w porównaniu  
z większością wypełniaczy dostępnych na rynku. Mogę zaoferować moim klientom kom-
pletny zabieg w konkurencyjnej cenie, co nie zawsze jest możliwe przy wyborze innych 
preparatów. Kiedy pacjent potrzebuje 3-4 ml dla optymalnego rezultatu, z tym produktem,  
nie będzie momentu zawahania, ponieważ cena jest przystępna.” 

Dr. Konstantin Konfino, lekarz, doktor nauk medycznych, dermatolog ze 
stopniem doktora wirusologii i dermatologii. Jest właścicielem dobrze 
prosperującej i odnoszącej sukcesy kliniki w Tel Awiwie, pracuje dla 
Maccabi Health Care Services w Tel Awiwie w Izraelu.

GAIS*

Poprawa wyglądu pacjenta po zastosowaniu Crystalys 

DUŻA POPRAWA 

POPRAWA 

BEZ ZMAINY  



CROMA-PHARMA Sp. z o.o.

Ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, tel.: +48 22 853 02 34

www.croma.pl


