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FORBEDRING AF DIN HUD

Vil du opnå en smukkere hud?

Selvfølgelig vil du gerne det. Vi vil alle gerne se både 
yngre og friskere ud. Hvis man ser godt ud, føler man 
sig også selvsikker og godt tilpas.

“Med et smukkere udseende føler vi 
selvsikkerhed og velvære.”

Efterhånden som vi bliver ældre, bliver vi mere kritiske 
over for vores udseende og længes tilbage til dengang, 
vi var yngre. Et ungt ansigt har spændstig hud og 
skarpe konturer. Men efterhånden som vi bliver ældre, 
mister huden sin fugtighed, fasthed og elasticitet. An-
sigtets konturer, som tidligere var tydelige, begynder at 
forsvinde.



ungdomme-

lighed

43%*

selvtillid

46%*
tiltrækning

 52%*

* Procentdel af kvinder, som pt. anvender injektioner.

Med alderen er jeg bange for at miste min…

I dag accepterer man ikke bare ældningsprocessen og en dalende selvopfattelse. Derimod 
ønsker man at genvinde sin naturlige skønhed og den ungdommelighed, tiltrækning og 
glæde, som følger med. Flere studier har påvist, at de personer, som modtager behand-
ling, har større fokus på selvtillid og tiltrækning end deres frygt for et negativt resultat.

“50 % af mænd og kvinder i Europa 
bekymrer sig om at ældes.”

For de fleste af os er det at blive ældre ikke kun ensbetydende med flere fødselsdage og 
mere livserfaring. Undersøgelser viser, at især kvinder er bange for at miste deres ung-
dommelighed, deres selvtillid og tiltrækningsevne, efterhånden som de bliver ældre. 



Et naturligt udseende er vejen frem
Ansigtsbehandlinger bruges mere og mere til at bekæmpe hudens ældningstegn – en god løsning på en 
uundgåelig proces. Din huds struktur kan skånsomt gendannes og styrkes indefra, og du kan bevare dit 
smukke udseende – og din smukke personlighed.

ÆLDNINGSTEGN

“Jeg så et nyere billede af mig 
selv og bemærkede, at jeg var 

blevet ældre.”

* Procentdel af kvinder.

Skønhed i tidens spejl
Huden udviser mange forskellige ældningstegn, og både vi selv og andre lægger mærke til dem. Ven-
ner og partnere er blandt de første, som bemærker og kommenterer disse forandringer – det kan være 
rynker, eller at huden mister sine konturer. Sådanne kommentarer om vores udseende kan være med til at 
gøre os sårbare og forringe vores selvtillid.

Situationer, hvor kvinder har bemærket ældningstegn*

Folk troede, jeg var ældre, end jeg er

En ven bemærkede det

Min partner sagde det til mig

En bestemt fødselsdag 

Jeg så et nyere billede af mig selv

Jeg fandt en rynke i ansigtet 

6%

9%

11%

18%

48%

56%



Kollagen giver elasticitet og volumen
Kollagen er det vigtigste strukturprotein i vores hud, som får den til at se fast og glat ud. Med alderen 
bliver den naturlige kollagen-produktion mere sløv, så vores hud bliver tyndere og mister volumen og 
elasticitet. Konsekvensen er, at der opstår rynker, at huden begynder at gå i forfald, og at ansigtet mister 
sine naturlige konturer.

KOLLAGEN  –  NØGLEN TIL ET UNGDOMMELIGT UDSEENDE  

Ungdommeligt udseende
Huden er fast og glat.

Ældningstegn
Huden mister sin elasticitet og går i “forfald”.

Radiesse®: en kollagen-stimulator
Foruden den omgående filler-effekt er Radiesse®s fremragende egenskaber med til at styrke vores 
naturlige kollagen-produktion. Takket være Radiesse®s kollagen-fremkaldende effekt genvinder huden sin 
ungdommelige fasthed og elasticitet – din naturlige skønhed blomstrer igen.



Radiesse® anvendes til reduktion af dybe rynker, løft og konturering. Spørg din læge, hvilke områder i dit ansigt 
der vil være egnet til behandling med Radiesse®.

RADIESSE® – DEN OPLØFTENDE FILLER

Nasolabiale 
folder

Kinder

Marionette- 
linjer

Kæbelinje 

Hage

Hænder



SÆRDELES GODE RESULTATER MED RADIESSE®

Uanset hvad dit ansigt har brug for, hjælper Radiesse® dig med at opnå korrektion af enten dele af an-
sigtet eller et fuldt ansigtsløft med længerevarende virkning. 

Før Efter

Før Efter

Enkelte dele af ansigtet

Komplet ansigtsløft



Vores egen model har selv 
prøvet det! Læs hendes 
historie her:

 
Som model arbejder jeg med det, 
jeg elsker allermest. Jeg holder 
særligt af afvekslingen i mit arbej-
de. At være model er dog også et 
fuldtidsarbejde, som kræver kon-
stant opmærksomhed. Til hver-
dag rejser jeg rundt fra den ene 
aftale eller casting til den anden, 
og det fik mig til at se stresset og 
træt ud. Jeg syntes, jeg så ældre 
ud, end jeg følte mig. I mit job 
som model møder jeg hver dag 
mennesker, som ønsker at se så 
godt ud som overhovedet muligt. 
Modelbranchen er utrolig kræv-
ende og konkurrencepræget. 

En dag spurgte jeg mig selv: 
“Hvordan kan jeg komme til at 
se yngre og friskere ud?” Jeg 
havde prøvet alle mulige cremer 
og lotions – uden nogen særlig 
virkning.

BEHANDLING HANDLER IKKE OM ALDER

Det handler om velvære

“Som model skal jeg altid se frisk, ungdom-
melig og sund ud – hver eneste dag.

Jo bedre jeg ser ud, jo mere selvsikker bliver 
jeg, og jo flere jobs får jeg.” 



Da jeg gerne ville bevare mit naturlige udseende, 
var plastikkirurgi udelukket for mit vedkommende. 
Jeg ville have et sundt og smukt udseende, en let 
ansigtsløftning af hele mit ansigt, en let udjævning 
af mine rynker – uden at mit ansigt skulle miste sit 
naturlige udseende. 

Min dermatolog anbefalede mig Radiesse®, som en 
god mellemvej mellem cremer og plastikkirurgi. 
Det anvendes til at stimulere dannelsen af kol-
lagen, så den tabte volumen kan genvindes, og 
ansigtets konturer kan strammes op. Han fortalte 
mig, at især mine nasolabiale folder nemt kunne 
reduceres med Radiesse®.

Som model er jeg meget tynd, og derfor har jeg 
også lidt indfaldne kinder, som jeg gerne ville 
kompensere for. Efter en grundig undersøgelse 
påbegyndte min dermatolog behandlingen med 
Radiesse®.

“Behandlingen tog kun en halv time, og 
resultatet var fantastisk!“

Jeg kiggede mig i spejlet og følte mig friskere og 
sundere end nogensinde, og min hud føltes så 
dejlig. Samtidig kunne jeg bevare mit naturlige 
udseende – og se endnu bedre ud. 

Før Efter



1  Kåret af den internationale dommerkomité for den første europæiske skønhedskongres AMEC (Anti-ageing Medicine European Congress).
2 Oplysninger kan indhentes efter anmodning.
3  Mariano Busso, MD, Dermatologist, Miami, Florida; Chief of Dermatology at Mercy Hospital, Miami, Assistant Clinical Professor, University of Miami, Miami.
4  Moers-Carpi M, et al. Dermatol Surg. 2007 Dec; 33 Suppl 2: S144–51.
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OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er Radiesse®?
Radiesse® er en injicerbar rynke-filler, som 
omgående genskaber ansigtets naturlige volumen 
og fjerner hudens ældningstegn. Ligeså snart 
produktet er injiceret, tilfører det ikke blot volu-
men, men over tid begynder Radiesse® også at 
stimulere produktionen af kroppens naturlige 
kollagen, og for mange patienter holder resultatet i 
op til et år eller mere.

Er Radiesse® testet og certificeret?
Ja, Radiesse® blev CE-certificeret i 2003. CE-certifi-
katet er EU’s standard for produktsikkerhed. 
Radiesse® blev ligeledes godkendt af den ameri-
kanske sundhedsmyndighed FDA i 2006.

Hvordan foregår behandlingen?
Din læge kan rådgive dig om dine behandlingsmu-
ligheder, så du kan finde ud af, hvad der passer 
bedst til dig. En behandling tager ca. 30 minutter. 
Virkningen vil kunne ses umiddelbart efter injek-
tionen.

Hvad gør jeg, hvis jeg tager medicin?
Du skal oplyse din læge, om du tager nogen form for 
medicin – også håndkøbsmedicin. Tager du anti-
koagulanter eller smertestillende piller, herunder 
Panodil og kosttilskud, kan dette medføre uønskede 
virkninger, f.eks. mærker. Spørg din læge til råds.

Er der nogen bivirkninger ved produktet?
Du kan muligvis opleve reaktioner i forbindelse med 
injektionerne. Mulige bivirkninger kan være lette 
hævelser, smerter, kløe, mærker eller misfarvninger 
samt øget følsomhed over for smerter. Disse bivirk-
ninger forsvinder som regel efter et par dage. Tal 
med din læge om eventuelle bivirkninger.

Hvor længe holder virkningen af en injek-
tion med Radiesse®?
Resultatet kan afhænge af den enkelte persons 
alder, hudtype, livsstil og stofskifte og naturligvis 
det område, der er blevet behandlet. Generelt set 
holder behandlingen i over et år for de fleste 
patienter.

Kan Radiesse® kombineres med andre 
produkter?
For en helhedsbehandling af enkelte folder og 
udvalgte områder i ansigtet, kan det anbefales at 
kombinere Radiesse® med andre dermal-fillere. 
Spørg din læge til råds om skønhedsprodukterne fra  
Merz Aesthetics Beauty Edition, som er specialfrem-
stillet til skånsom ansigtsløftning. 

Kan Radiesse® mærkes under huden?
Du kan muligvis mærke materialet lidt efter behand-
lingen. Efter et stykke tid er materialet fuldt optaget i 
huden og kan ikke længere mærkes.

Hvor kan jeg få flere oplysninger om  
Radiesse®?
Spørg din læge eller læs mere på vores hjemmeside 
www.radiesse.eu
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