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Drobne linie zmarszczek

Kości policzkowe

Korekta żuchwy

Subtelne powiększenie ust

Korekta nosa

Pełne usta

Bruzdy nosowo-wargowe

Linie marionetki

Blizny i ubytki
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VENOME FILLER LIDOCAINE 

Venome Filler Lidocaine to gama pięciu wypełniaczy tkankowych 
opartych na monofazowym, biofermentacyjnym żelu usiecio-
wanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego z 
dodatkiem lidokainy, który jest miejscowym środkiem znieczula-
jącym. Różnorodność produktów Venome, które charakteryzują 
się odmienną ilością hialuronianu sodu oraz czynnika sieciującego 
pozwala precyzyjnie dobrać preparat w zależności od wskazania i 
zakresu pożądanej korekty. 

Wypełniacze Venome są odpowiednie zarówno do subtelnego na-
wilżenia i odżywienia skóry, iniekcji ust i uzupełnienia delikatnych lub 
średnich linii zmarszczek, jak i mocniejszego podkreślenia objętości i 
nadania odpowiedniego kształtu wybranych partii twarzy. Zawar-
tość lidokainy pozwala miejscowo zmniejszyć ból w chwili podania, 
poprzez zahamowanie przewodzenia bodźca w miejscu iniekcji.  

Produkty z linii Venome Filler Lidocaine oparte zostały na inno-
wacyjnej technologii TOUCH, która charakteryzuje się zastoso-
waniem w produkcji stabilizowanego kwasu hialuronowego o 
wysokiej masie cząsteczkowej i niewielkich odchyłach między roz-
miarami, odpowiednio przygotowanego, fizjologicznego roztworu 
buforowego, który nawadnia formułę tworząc trójwymiarową sieć 
kwasu oraz dodatku 3mg lidokainy.

Wstępny proces technologiczny Venome Filler Lidocaine opiera 
się na dwukrotnym oczyszczeniu składników bazowych z resz-
tek ścian komórkowych, dzięki czemu w badaniach kwas uzyskuje 
bardzo niski poziom protein i endotoksyn, co minimalizuje ryzyko 
ewentualnych reakcji alergicznych. Oczyszczony produkt jest na-
stępnie równomiernie rozmieszczany w całości mieszaniny. 

Następnie hialuronian sodu zostaje poddany stabilizacji z uży-
ciem czynnika sieciującego BDDE, w celu połączenia cząstek przez 
wiązania chemiczne spowalniające rozpad i nadające odpowied-
nią odporność na działanie naturalnie występującego w organi-
zmie enzymu hialuronidazy. Nadmiar ewentualnie występującego 
BDDE usuwany jest w procesie wymywania, co znacząco wpływa 
na strukturę sieci i zmniejsza późniejsze, niechciane nadkorekcje.

Kolejnym etapem jest połączenie formuły usieciowanej, fizjolo-
gicznego roztworu buforującego, dzięki któremu łańcuchy stabili-
zowane zostają otoczone wodną powłoką, przez co nie wykazują 
nadmiernej absorpcji wody w trakcie i po iniekcji, redukując wiel-
kość obrzęków. Końcowym procesem jest dodanie do mieszaniny 
środka znieczulającego - lidokainy. 

Zastosowany podwójny proces homogenizacji pozwolił uzyskać 
idealnie gładki i spójny żel o wysokiej lepkości strukturalnej. 

Gama Venome Filler Lidocaine dzięki technologii TOUCH cechu-
je się odpowiednią jednorodnością i elastycznością kwasu, dzięki 
czemu wzrasta komfort wykonywanej iniekcji. 

W pełni nawodniona formuła kwasu minimalizuje ryzyko opuch-
nięć, co ułatwia pracę nad docelowym kształtem i wielkością ko-
rekty i przyspiesza okres rekonwalescencji po zabiegu. Dodatek 
lidokainy pozwala zablokować czynność nerwów odpowiedzial-
nych za przekazywanie wiadomości o bólu, dzięki czemu pacjent 
nie odczuwa dyskomfortu.  
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WSKAZANIE

Naturalne wypełnienie ust 
z uzyskaniem miękkiej struktury 
czerwieni wargowej

Subtelne uwypuklenie konturu

Korekta występujących delikatnych 
asymetrii

Niwelowanie drobnych zmarszczek 
okolicy ust

WSKAZANIE

Redukcja powierzchniowych 
i średnio głębokich linii zmarszczek

Spłycenie bruzd nosowo–wargowych

Wypełnienie linii marionetki

Modelowanie ust

Uniesienie opadających kącików

Odmłodzenie wierzchniej części dłoni

SKŁAD
Produkt zawiera 14 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego 
w formie wiskoelastycznego żelu i 3mg chlorowodorku lidokainy. 

DZIAŁANIE
Venome Filler S Lips Lidocaine to biodegradowalny hialuronian sodu pochodzenia nie-
zwierzęcego, przeznaczony do powierzchniowych iniekcji i subtelnych korekt oraz natu-
ralnego wypełniania ust wraz z nawilżeniem czerwieni wargowej. Produkt charakteryzuje  
w pełni nawodniona struktura, co minimalizuje ryzyko opuchnięć pozabiegowych. W 
trakcie iniekcji ułatwia to również pracę nad uzyskaniem odpowiedniego kształtu ust 
i idealnie wyprofilowanego konturu, bez nadmiernego obrzęku podczas zabiegu. Po 
zastosowaniu preparatu Venome Filler S Lips Lidocaine usta uzyskują odpowiednią 
objętość, miękkość i gładką strukturę. Powierzchniowe linie zmarszczek są subtelnie 
wygładzone bez ryzyka nadkorekcji. 

Efekt ten utrzymuje się od 5 do 6 miesięcy, jednak jest to zależne od zastosowanej 
techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE
Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową warstwę tkanki.
Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:
-27G
-30G

SKŁAD
Produkt zawiera 16 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego 
w formie wiskoelastycznego żelu i 3mg chlorowodorku lidokainy. 

DZIAŁANIE
Wypełniacz tkankowy Venome Filler S Lidocaine to usieciowany żel kwasu 
hialuronowego przeznaczony do korekty powierzchniowych i średnich załamań skórnych. 
Dzięki technologii sieciowania TOUCH i uzyskania odpowiedniej elastyczności i 
jednorodności żelu, produkt jest łatwy do podania podczas iniekcji. Idealne właściwości 
plastyczne pozwalają również na odpowiednie rozmasowanie i tym samym ułożenie 
implantu w tkance, co daje naturalne efekty wypełnienia bez ryzyka przerysowania. 
Nawodniona forma preparatu Venome Filler S Lidocaine minimalizuje ryzyko opuchnięć 
pozabiegowych, dzięki czemu ogranicza się czas rekonwalescencji, a skóra szybciej 
uzyskuje pożądaną jędrność.

Efekt ten utrzymuje się od 5 do 6 miesięcy, jednak jest to zależne od zastosowanej 
techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE
Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową warstwę tkanki.
Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:
-27G
-30G

VENOME FILLER S        Lidocaine VENOME FILLER S Lidocaine
NAWILŻANIE UST I SUBTELNA KOREKTA CZERWIENI WARGOWEJ NIWELOWANIE DROBNYCH I ŚREDNICH LINII ZMARSZCZEK 
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WSKAZANIE

Wypełnienie średnich 
i głębokich załamań skórnych

Korekta linii marionetki

Uzupełnienie delikatnych blizn

Niwelowanie bruzd nosowo-wargowych

Zwiększenie objętości warg 

 

WSKAZANIE

Zwiększenie objętości ust

Korekcja asymetrii górnej 
i dolnej wargi 

Podkreślenie łuku kupidyna

Odmłodzenie okolicy ust 

Uniesienie opadających kącików

Odmłodzenie wierzchniej części dłoni

SKŁAD
Produkt zawiera 20 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego 
w formie wiskoelastycznego żelu i 3mg chlorowodorku lidokainy. 

DZIAŁANIE
Wypełniacz Venome Filler M Lidocaine jest uniwersalnym produktem do całkowitej 
korekty średnich i spłycania głębokich linii zmarszczek i fałd nosowo-wargowych. 
Monofazowy żel kwasu hialuronowego dzięki w pełni nawodnionej formule i wyjątkowej 
technologii sieciowania TOUCH bardzo dobrze rozprowadza się w tkankach, nadając 
im w miejscu podania optymalną jędrność i natychmiastowe uwypuklenie załamań, 
bez nadmiernej opuchlizny, spowodowanej często zbyt dużą higroskopijnością cząstek 
kwasu. Produkt idealnie nadaje się jako uzupełnienie terapii z użyciem produktów 
Venome Filler S Lidocaine i L Lidocaine. 

Efekt ten utrzymuje się od 5 do 6 miesięcy, jednak jest to zależne od zastosowanej 
techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE
Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową i głęboką warstwę tkanki.
Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:
-27G
-30G

SKŁAD
Produkt zawiera 20 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego 
w formie wiskoelastycznego żelu i 3mg chlorowodorku lidokainy. 

DZIAŁANIE
Usieciowany żel kwasu hialuronowego Venome Filler L Lips Lidocaine dzięki wyjątko-
wym właściwościom reologicznym znakomicie sprawdza się w zabiegu powiększania 
i modelowania ust. Preparat w postaci jednorodnego i homogenicznego żelu nadaje 
odpowiednią objętość, jędrność i nawilżenie przy jednoczesnym zachowaniu miękkości i 
naturalności. Dzięki lepko sprężystej strukturze i zastosowanej technologii nawodnienia 
formuły kwasu, wypełniacz skutecznie koryguje asymetrie górnej lub dolnej wargi, bez 
niechcianego, nienaturalnego efektu. Venome Filler L Lips Lidocaine idealnie sprawdza 
się przy wyborze techniki modelowania ust na płasko, dzięki czemu górna warga jest 
estetycznie wywinięta, łuk kupidyna subtelnie podkreślony, uzyskując tym samym efekt 
pełnych, zmysłowych ust. 

Efekt ten utrzymuje się od 5 do 6 miesięcy, jednak jest to zależne od zastosowanej 
techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE
Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową i głęboką warstwę tkanki.
Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:
-27G
-30G

VENOME FILLER M Lidocaine VENOME FILLER L       Lidocaine
WYPEŁNIENIE ŚREDNICH I GŁĘBOKICH LINII ZMARSZCZEK 
ORAZ ZWIĘKSZENIE JĘDRNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI TKANEK

IDEALNIE WYPEŁNIONE USTA Z WYRAŹNYM ZARYSEM ŁUKU KUPIDYNA
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WSKAZANIE

Modelowanie kształtów twarzy

Uwydatnienie kości policzkowych 
i żuchwy

Korekta nosa

Niwelowanie bruzd nosowo-wargowych

Korekcja blizn lub ubytków tkankowych

SKŁAD
Produkt zawiera 24 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego 
w formie wiskoelastycznego żelu i 3mg chlorowodorku lidokainy. 

DZIAŁANIE
Wolumetryczny wypełniacz Venome Filler L Lidocaine to jednofazowy, spójny preparat 
przeznaczony do korekcji średnich lub głębokich zmarszczek. Zastosowana technologia 
TOUCH i odpowiednia gęstość sieciowania, pozwoliła uzyskać żel o doskonałej spoisto-
ści, idealnie nadający się do naturalnej korekty utraconej wraz z wiekiem objętości po-
liczków, które poprzez wiotkość skóry podkreślają głębokość bruzd nosowo-wargowych. 
Venome Filler L Lidocaine skutecznie wypełni ubytki tkanki oraz podkreśli kontur twa-
rzy, nadając jej pożądany kształt. 

Efekt ten utrzymuje się od 6 do 9 miesięcy, jednak jest to zależne od zastosowanej 
techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE
Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową i głęboką warstwę tkanki.
Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:
-27G
-30G

VENOME FILLER L Lidocaine
WOLUMETRIA TWARZY 
– ZARYSOWANIE I PODKREŚLENIE NATURALNEGO PIĘKNA

PRODUKT/
PROBLEM S   S M L L

SUBTELNE 
POWIĘKSZENIE UST

DROBNE LINIE
ZMARSZCZEK

BRUZDY
NOSOWO-WARGOWE

LINIE MARIONETKI

PEŁNE USTA

KOŚCI POLICZKOWE

KOREKTA ŻUCHWY

KOREKTA NOSA

BLIZNY I UBYTKI

DŁONIE

Lidocaine Lidocaine Lidocaine Lidocaine Lidocaine
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ZALECENIA POZABIEGOWE
W CIĄGU 48 GODZIN PO ZABIEGU NALEŻY:

pić dużo wody (ok. 2,5 l dziennie),

utrzymywać miejsca iniekcji w szczególnej czystości (nie dotykać),

ograniczyć kontakt ze zwierzętami (dotykanie, przytulanie),

nie spać w pozycji na brzuchu,

nie pić napojów alkoholowych i kofeinowych,

nie palić tytoniu i papierosów,

nie nakładać makijażu,

zrezygnować z korzystania z sauny, basenu, gorących kąpieli, peelingów, 

depilacji, intensywnych ćwiczeń,

nie nakładać na skórę preparatów o działaniu drażniącym,

stosować kremy ochronne z filtrem UV min. SPF 50,

stosować kremy silnie regenerujące, nawilżające,

nie stosować innych zabiegów estetycznych na podrażnione miejsca.



@venomeofficial

www.venome-global.com

office@venome-global.com


