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Nitě 
s kyselinou 
hyaluronovou

3. generace nití
s kyselinou hyaluronovou



Visage
OBLASTI APLIKACE:

METODA EXCELLENCE
Visage Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými 
háčky. Tato jejich jedinečná vlastnost zvyšuje pevnost uchopení tkáně. Vícesměrné háčky 
umožňují silnější rovnoměrné napětí a držení měkkých tkání.

Nitě Visage Excellence lze použít pro fixaci subdermálních tkání obličeje a krku.

Design nití Visage Excellence umožňuje efektivně provádět celou řadu zákroků 
jednoduchým a neinvazivním postupem. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou, čímž se 
zabrání většímu krvácení a otoku po zákroku.

Metoda Visage Excellence je snadná, rychlá a vyžaduje minimální dobu zotavení.

Lícní kosti

Podbradek / krk

Obočí

Lícní kosti / brada

generace nití
s kyselinou hyaluronovou3. 7



BALENÍ OBSAHUJE:

EVHA

P(LA/CL+HA) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 190 mm - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 20Gx150 mm, rovná - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

EVSHA

P(LA/CL+HA) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 100 mm - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 21Gx100 mm, rovná - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

Visage

METODA EXCELLENCE Nit s vícesměrnými háčky

Kanyla s kulatým hrotem

Jednorázová jehla

S

generace nití
s kyselinou hyaluronovou3. 9



Nano
OBLASTI APLIKACE:

METODA EXCELLENCE
Nano Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými 
háčky určená pro zpevnění a revitalizaci. Nitě Nano Excellence po zavedení do měkkých 
tkání stimulují obnovu kolagenu a vytváří tak zdravou novou pleť.

Metoda Nano Excellence může být použita pro zpevnění a omlazení různých částí obličeje, 
krku a těla.

Nano Excellence díky svému efektivnímu provedení napíná kůži v celé ošetřované oblasti. 
Nitě se zavádějí přes atraumatickou kanylu s  tupou špičkou, čímž se zabrání většímu 
krvácení a otoku po proceduře.

Metoda je snadná, rychlá a ze strany pacienta vyžaduje minimální dobu zotavení.

Lícní kostiBrada

KrkObočí

Podbradek

generace nití
s kyselinou hyaluronovou3. 11



BALENÍ OBSAHUJE:

NEHA

P(LA/CL+HA) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 80 mm - 10 ks

Kanyla s tupým hrotem 21Gx70 mm, rovná - 10 ks

Kanyla s tupým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

Nano

Nit s vícesměrnými háčky

Kanyla s tupým hrotem

Jednorázová jehlaMETODA EXCELLENCE

generace nití
s kyselinou hyaluronovou3. 13



Konturování
obličeje



Visage
OBLASTI APLIKACE:

Visage Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými 
vícesměrnými háčky. Tato jejich jedinečná vlastnost zvyšuje pevnost uchopení tkáně. 
Vícesměrné háčky umožnují silnější rovnoměrné napětí a držení měkkých tkání.

Metodu Visage Excellence lze použít pro fi xaci subdermálních tkání obličeje a krku.

Design nití Visage Excellence umožňuje efektivně provádět celou řadu zákroků 
jednoduchým a  neinvazivním postupem. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou
s kulatým hrotem, čímž se zabrání většímu krvácení a otoku po zákroku.

Metoda je snadná, rychlá a vyžaduje minimální dobu zotavení.

Lícní kosti

Podbradek / krk

Obočí

Lícní kosti / krk

Konturování obličeje

METODA EXCELLENCE
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BALENÍ OBSAHUJE:

EV

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 190 mm - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 20Gx150 mm, rovná - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

EVS

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, 100 mm - 10k s

Kanyla s kulatým hrotem 21Gx100 mm, rovná - 10 ks

Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehlyKonturování obličeje

Visage
Nit s vícesměrnými háčky

Kanyla s kulatým hrotem

Jednorázová jehla

S

METODA EXCELLENCE

18 19



Light lift
OBLASTI APLIKACE:

METODA NEEDLE
Light Lift Needle je nit s  dvousměrnými háčky, která umožňuje minimálně invazivní 
řešení změn měkkých tkání souvisejících s věkem. Nitě Light Lift Needle jsou k dispozici 
ve vstřebatelné i nevstřebatelné verzi. Zavádět by se měly do podkožního tuku.

Light Lift Needle je nit upevněna uprostřed trojúhelníkových jehel s dvojitými ostrými 
hranami. U verze Light Lift Needle Soft je nit upevněna na konci rovných lancetových 
kanyl s dvojitými ostrými hroty. U verze Light Lift Needle Blunt je nit upevněna na konci 
dvou rovných kanyl s dvojitými tupými hroty.

Struktura nitě umožňuje lékařům upravit submentální oblast a zvednout obočí jediným 
stehem vedoucím ze strany na stranu, aniž by jehlu vytahovali ven z kůže. Díky tomu 
nehrozí riziko retrakce kůže na výstupních místech. Nový tvar krku je zřejmý na první 
pohled. Fixace má dlouhodobý účinek.

Podbradek

ObočíLícní kosti

Konturování obličeje20 21



Nit s háčky
Trojúhelníková jehla
s řeznými hranami

BALENÍ OBSAHUJE:

LLN2G

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 500 mm - 2 ks

Trojúhelníková jehla GS1,2x100 mm, rovná - 4 ks

Standardní nástavec jehly

LLN2GSL

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 500 mm - 2 ks

Kanyla s dvojitým lancetovým hrotem , 1,1x120 mm,

rovná - 4 ks

Standardní nástavec jehly

Light lift

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 500 mm - 2 ks

Kanyla s dvojitým tupým hrotem, 21Gx110 mm - 4 ks

Standardní nástavec jehly

S

LLNMB B

METODA NEEDLE

Konturování obličeje22 23



Light lift
OBLASTI APLIKACE:

METODA THREAD
Light Lift Thread je nit s  dvousměrnými háčky, která umožňuje minimálně invazivní 
řešení změn měkkých tkání souvisejících s věkem. Nitě Light Lift Thread jsou k dispozici
ve vstřebatelné i nevstřebatelné verzi. Nit je upevněna na konci rovných trojúhelníkových 
jehel s ostrými hranami.

U verze Soft je nit upevněna na konci dvou rovných lancetových kanyl s ostrými hroty. 
U tupé verze Light Lift Thread je nit upevněna na konci dvou rovných kanyl s tupými hroty.

Struktura nitě umožňuje lékařům provádět úpravy obočí a  korigovat oblast „syslíků“, 
střední část obličeje a  submentální oblast různými technikami zaručujícími efektivní 
výsledky. Postup je snadný, rychlý, výrazně se zkracuje doba provádění zákroku
a pacienti nepotřebují prakticky žádnou dobou zotavení.

Lícní kostiBrada Lícní kosti

Obočí Podbradek

Konturování obličeje24 25



BALENÍ OBSAHUJE:

LLT2G

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 250 mm - 2 ks

Trojúhelníková jehla GS1,2x110 mm, rovná - 4 ks

Standardní nástavec jehly

LLT2GS

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 250 mm - 2 ks

Lancetová kanyla, 0,83x100 mm, rovná - 4 ks

Standardní nástavec jehly

Light lift

LLTMB

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 250 mm - 2 ks

Kanyla s tupým hrotem, 21Gx100 mm - 4 ks

Standardní nástavec jehly

B

S

METODA THREAD

Konturování obličeje

Nit s háčky
Trojúhelníková jehla
s řeznými hranami

26 27



METODA SPRING
OBLASTI APLIKACE:

Vrásky v koutcích úst

Light Lift Spring je nit spirálovitě obtočená kolem špičky lancetové jehly s ostrým 
hrotem. U verze Light Lift Spring Soft je nit spirálovitě obtočená kolem kanyly
s tupou špičkou.

Nitě jsou k dispozici ve vstřebatelné i nevstřebatelné verzi.

Pružinka po zavedení do kůže udržuje svou elasticitu a tvar, a dokáže tak účinně 
povytáhnout koutky úst. Nit dále stimuluje produkci kolagenu a vytváří zdravou, 
novou pokožku.

Light lift

Konturování obličeje28 29



Punkční jehla

Spirálovitě
navinutá nit

Jednorázová jehla

BALENÍ OBSAHUJE:Light lift

LLS

P(LA/CL) nit USP 2/0, EP 3, 440 mm spirálovitě obtočená

kolem punkční jehly 0,9x90 mm, rovná - 2 ks

P(LA/CL) nit USP 2/0, EP 3, 470 mm spirálovitě obtočená

kolem punkční jehly 1,1x100 mm, rovná 2 ks

Snímatelný nástavec jehly

LLSS

P (LA / CL) nit USP 2/0, EP 3, 440 mm spirálovitě obtočená

kolem jehly s tupým hrotem 0,9x90 mm, rovná - 2 ks

P(LA/CL) nit USP 2/0, EP 3, 470 mm spirálovitě obtočená

kolem jehly s tupým hrotem 1,1x100 mm, rovná - 2 ks

Snímatelný nástavec jehly

S

METODA SPRING

Konturování obličeje30 31



Light lift
OBLASTI APLIKACE:

METODA LINEA
Light Lift Linea je vstřebatelná nit se speciálně navrženými dvojsměrnými háčky 
umožňující lifting povislých tváří. Zákrok je rychlý a snadný a nevyžaduje incize.

Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou s tupým hrotem do podkožní tukové vrstvy. 
Zákrok se provádí v  lokální anestezii. Po zavedení se háčky nití rozevřou a  vytvoří 
podpůrnou strukturu pro tkáň.

Výsledky jsou viditelné ihned po zákroku: pleť je vypnutá a tuková tkáň je přemístěna.

Střední část obličeje

Dolní část obličeje

Střední část obličeje

Dolní část obličeje / krk

Konturování obličeje32 33



Nit s dvojsměrnými háčky

Kanyla s kulatým hrotem

Jednorázová jehla

BALENÍ OBSAHUJE:

LLL

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 120 mm - 10 ks

Kanyla  s tupým hrotem 1,1x120 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

Light lift

Konturování obličeje

METODA LINEA

34 35



Zpevnění
obličeje a těla



Nano
OBLASTI APLIKACE:

METODA EXCELLENCE
Nano Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými 
háčky pro zpevnění a oživení. Nit Nano Excellence stimuluje obnovu kolagenu po zavedení 
do měkkých tkání a vytváří tak novou zdravou pleť.

Metodu Nano Excellence lze použít pro tvarování a omlazení různých částí obličeje, krku 
a těla.

Nitě Nano Excellence účinně vypínají kůži v  celé ošetřované oblasti. Nitě se zavádějí 
atraumatickou kanylou s  tupou špičkou, čímž se zabrání většímu krvácení a  otoku
po zákroku.

Metoda je snadná, rychlá a ze strany pacienta vyžaduje minimální dobu zotavení.

Lícní kostiBrada

KrkObočí

Podbradek

Zpevnění obličeje a těla38 39



BALENÍ OBSAHUJE:

NE

P(LA/CL) Nit s háčky USP 2/0, EP 3, 80 mm - 5 ks

Kanyla s tupým hrotem 21Gx70mm, rovná - 5 ks

Snímatelný nástavec jehly

Nano
Nit s vícesměrnými háčky

Kanyla s tupým hrotem

Jednorázová jehla

METODA EXCELLENCE

Zpevnění obličeje a těla40 41



Nano

METODA SPRING
Nano Spring je vstřebatelná nit, spirálovitě obtočená kolem kanyly s tupým hrotem. 
Je určena k revitalizaci a zpevnění různých částí obličeje a ke korekci jemných linek 
a vrásek v obličeji.

Nitě Nano Spring si po zavedení udržují svou pružnost a tvar a výrazně tak omezují 
viditelnost a tvorbu hlubokých vrásek v obličeji. Tyto nitě jsou určeny také k liftingu 
obočí a nosu.

Zákrok je snadný, rychlý, zabere minimum času a vyžaduje minimální dobu zotavení.

OBLASTI APLIKACE:

Vrásky v koutcích úst Nasolabiální rýhy

Vrásky na čele Obočí

Glabelární vrásky Vrásky nad horním rtem

Nos Konturování rtů

Zpevnění obličeje a těla42 43



BALENÍ OBSAHUJE:

NS7

P(LA/CL) nit USP 5/0, EP 1, 940 mm, spirálovitě obtočená kolem kanyly 

s tupým hrotem 23Gx70 mm, rovná - 5 ks

Snímatelný nástavec jehly

Nano

METODA SPRING
Kanyla s tupým hrotem

Spirálovitě
obtočená nit

Jednorázová jehla

Zpevnění obličeje a těla44 45



Nano

Nano Vitis jsou dvě vstřebatelné nitě stočené do sebe. Dodávají se vsunuté v kanyle
s tupou špičkou.

Jsou určeny k  oživení a  zpevnění různých částí obličeje, krku a  těla. Jejich design 
zvyšuje míru regeneračního účinku na tkáně. Nitě Nano Vitis se po zavedení do kůže 
začnou rozplétat a zvětší tak svůj objem.

Maximálního výsledku je dosaženo 1–1,5 měsíce po zákroku, účinek trvá asi 1,5–2 roky. 
Nano Vitis výrazně omezuje viditelnost hlubokých vrásek v obličeji.

OBLASTI APLIKACE:

Nasolabiální rýhy Rýhy mezi obočím

Brada Vrásky kolem uší Krk

Vrásky kolem očíVrásky na čele

Dekolt Ruce

Horní a dolní víčka

Zpevnění obličeje a těla

METODA VITIS

46 47



BALENÍ OBSAHUJE:

NV7

P(LA/CL) dvě stočené nitě USP 5/0, EP 1, 135 mm - 5 ks

Kanyla s tupým hrotem 22Gx70mm, rovná - 5 ks

Snímatelný nástavec jehly

Nano

METODA VITIS
Stočené nitě

Kanyla s tupým hrotem

Jednorázová jehla

Zpevnění obličeje a těla48 49



Konturování
těla



Body
OBLASTI APLIKACE:

Body Excellence je vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými háčky. Tato jedinečná 
vlastnost nitě zvyšuje pevnost uchycení tělních tkání. Vícesměrné háčky nití rozkládají napětí a udržují 
měkké tkáně pevnější.

Body Excellence lze použít k  liftingu a omlazení různých částí těla: paží, prsou, břicha, hýždí, vnitřní 
strany stehen, kolen.

Design nití Body Excellence umožňuje jednoduchým a neinvazivním postupem efektivně fi xovat celou 
ošetřovanou oblast. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou s tupou špičkou. Tím se zabrání většímu 
krvácení a otoku po zákroku.

Metoda je snadná a rychlá s minimální dobou zotavení. Výsledkem je obnovení kůže a objemu a výrazné 
zmírnění projevů stárnutí.

BřichoPaže

Oblast nad kolenyVnitřní strana stehen

Prsa

Konturování těla

METODA EXCELLENCE

52 53



BALENÍ OBSAHUJE:

EB

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 240 mm - 15 ks

Kanyla s tupou špičkou 19Gx200 mm, rovná - 2 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

Body
Nit s vícesměrnými háčky

Kanyla s tupou špičkou

Jednorázová jehla

Konturování těla

METODA EXCELLENCE

54 55



Metoda
Sole



OBLASTI APLIKACE:

Nos

Rhinoplasty Sole je nit s vícesměrnými háčky umožňující neinvazivní a přirozenou korekci 
nosu bez nutnosti chirurgického zákroku.

Struktura umožňuje chirurgům korigovat asymetrické nozdry, nosní hřbet nebo také zúžit 
konturu nosu jediným stehem vedeným z jedné strany na druhou bez vytažení jehly z kůže.

Tím to postupem se zabrání retrakci kůže na výstupních místech.

Speciální metoda

METODA RHINOPLASTY

Sole

58 59



BALENÍ OBSAHUJE:Sole
Nit s vícesměrnými háčky

Kanyla s kulatým hrotem

Jednorázová jehla

LLN2GSSP

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 120 mm - 5 ks

Kanyla s kulatým hrotem 20Gx120 mm, rovná - 5 ks

Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 30Gx13 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

Speciální metoda

METODA RHINOPLASTY

60 61



Poznámky

KatalogMetody niťového liftingu62
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