


Pystyykö täyteaineesi tekemään näin?

Tervetuloa uusimman 

tekniikan, korkeimman 

laadun, erinomaisen 

mukautuvuuden ja 

turvallisuustakuiden 

maailmaan.



INFINI Premium Filler on valikoima 
uuden sukupolven italialaisia täyteaineita. 
Ne ovat lääketieteellisiä, yksivaiheisia 
täyteaineita, jotka on luotu käyttämällä 
uusinta tekniikkaa ja kehittyneitä 
valmistusprosesseja. Laajan 
tuotevalikoiman ansiosta, joka sisältää 
innovatiivisia koostumuksia ja erilaisia 
hyaluronihappopitoisuuksia, täysin 
resorboituvat implanttimme takaavat 
täydellisen integroitumisen kudokseen 
sekä luonnolliset ja pitkäkestoiset 
tulokset.

INFINI Premium Filler:

• Lääkelaatu ja huipputeknologia, jotka
tarjoavat poikkeuksellisen
viskoelastisuuden ja pitkäaikaisen
tuotteen resorptiokyvyn, jotka on
vahvistettu kliinisellä datalla.
• Käyttöturvallisuus, joka on vahvistettu
sertifikaateilla:
       0373, ISO 13485, ISO 22716

• Maksimaalinen ihon sietokyky ja biologinen
yhteensopivuus käyttämällä ei-eläinperäistä
hyaluronihappoa, joka ei vaadi ihokokeita.

• Pitkäkestoiset vaikutukset 6-12 kuukautta
kliinisillä tiedoilla.

• Helppo ja tarkka käyttö tuotteiden korkean
plastisuuden ja sileyden ansiosta.

• Välittömät ja erinomaiset
tilavuusvaikutukset pienellä määrällä
tuotetta.

• Laaja valikoima täyteaineita, jotka
mahdollistavat hyvien tulosten saamisen
yksilöllisistä ihon tarpeista riippuen.

• Kliinisten tietojen vahvistama takuu
tuotteen laadun ja turvallisuuden kannalta
parhaan tuotteen käytöstä.

INFINI Premium Filler -tuotteet 
valmistetaan käyttämällä kehittyneitä ja 
moderneja tuotantotekniikoita, jotka 
mahdollistavat hyaluronihappoketjujen 
pituuden paremman säilyttämisen ja 
silloitusainejäämien korkean puhdistuksen. 
Tuotteiden sileä ja poikkeuksellisen 
plastinen rakenne johtuu innovatiivisesta 
monivaiheisesta happoilmausjärjestelmästä 
ja vain puhtaan ja luonnollisen 
hyaluronihapon käytöstä erittäin vahvoilla 
ja vakailla ketjuilla. Hyaluronihapon 
muodostumis- ja silloitusprosessi takaavat 
poikkeuksellisen plastisuuden ja tasoittavat 
ominaisuudet, mikä johtaa luonnollisiin ja 
pitkäkestoisiin nuorentaviin vaikutuksiin.



Soft Lips
TÄYTEAINE HUULILLE
PERUSTUU SILLOITETTUUN
HYALURONIHAPPOON
(20mg/ml)

INFINI Premium Filler Soft Lips on ristisilloitetusta 
hyaluronihaposta tehty geeli, joka on suunniteltu lisäämään 
varovasti huulten volyymiä ja kosteuttamaan syvästi. Sen erittäin 
kevyt ja taipuisa kaava antaa luonnollisen ja tasaisen vaikutuksen. 
Tuote on tarkoitettu huulien hellävaraiseen volyymin korjaukseen ja 
suun ympärillä olevien ryppyjen tasoittamiseen. Vaikutuksen 
näkyvyys ja kestävyys riippuu injektiosyvyydestä ja ihon 
alkuperäisestä tilasta. Vaikutus kestää noin 6-8 kuukautta ja 
heikkenee ajan myötä.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:
- pinnallisten juonteiden ja suun ympärillä olevien hienojen 

ryppyjen korjaus
- huulten muotoilu ja täyttö
- huulten virkistys ja hienovaraisen volyymin lisäys

LÄÄKETIETEELLINEN LAITE



LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

S
TÄYTEAINEGEELI
PERUSTUU SILLOITETTUUN
HYALURONIHAPPOON
(20mg/ml)

INFINI Premium Filler S on erittäin plastinen geeli 
ristisilloitetusta hyaluronihaposta, joka on tarkoitettu pinnallisiin 
ryppyihin ja kohtalaisiin ihovirheisiin. Tuote on tarkoitettu 
pääasiassa glabellan, suun ja silmien ympärillä olevien ryppyjen 
sekä kaulan, käsien tai kyynelurien korjaamiseen. Tuote 
varmistaa luonnollisen volymetrisen korjauksen lisäämällä 
kudoksen volyymiä, minkä seurauksena kudos muotoutuu 
haluttuun tulokseen. Vaikutuksen näkyvyys ja pitkäikäisyys 
riippuvat annostelun syvyydestä ja ihon alkuperäisestä tilasta.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

• pinnallisten juonteiden ja hienvaraisten 
ryppyjen korjaus

• ryppyjen elvyttäminen silmien ympärillä

• huulien virkistäminen hellävaraisella volyymilla

• suun ympärillä olevien ryppyjen korjaaminen

• glabellan ryppyjen tasoittaminen

• käsien ihon biokomplementaatio

• kaulan ryppyjen korjaus



LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

M
TÄYTEAINEGEELI
PERUSTUU SILLOITETTUUN
HYALURONIHAPPOON
(21mg/ml)

INFINI Premium Filler M on erittäin sileä geeli 
ristisilloitetusta hyaluronihaposta, joka on tarkoitettu 
pehmytkudoksen volyymin lisäämiseen ja keskisuurten ja 
syvien ryppyjen korjaamiseen.Tuote on myös suunniteltu 
ääriviivojen mallintamiseen ja huulten volyymin täyttämiseen 
sekä suun pehmytkudosvaurioiden korjaamiseen, kuten suun 
ympärillä olevat pystysuorat rypyt, nukkeviivat ja roikkuvat 
suunpielet. Tuotteen korkea plastisuus ja sileys tekevät siitä 
sopivan huulten muotoiluun nykyaikaisilla tekniikoilla.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

• litteiden huulten muotoilu ja työskentely nykyaikaisilla 
tekniikoilla

• huulten volyymin ja muodon muuttaminen

• suunpielien nostaminen

• keskikokoisten ja syvien ryppyjen korjaus

• nasolabiaalisten taitosten täyttäminen

• marionettiryppyjen tasoittaminen

• käden ihon biokomplementti



LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

L
TÄYTEAINEGEELI
PERUSTUU SILLOITETTUUN
HYALURONIHAPPOON
(24mg/ml)

INFINI Premium Filler L on erittäin sileä geeli 
ristisilloitetusta hyaluronihaposta, joka on tarkoitettu 
pehmytkudosten tilavuuden palauttamiseen tai 
lisäämiseen sekä syvien ryppyjen ja ihon urien 
korjaamiseen. Tuote on myös suunniteltu muotoilemaan 
kasvojen muotoa esimerkiksi seuraavilla alueilla: 
alaleuan linja, nenän silta, leuka tai nasolabiaalinen 
taitto ja marionettirypyt. Geeli varmistaa näkyvän 
korjauksen lisäämällä kudoksen volyymiä, minkä 
seurauksena kudos korostuu haluttuun tulokseen. 
Näkyvyys ja vaikutuksen pitkäikäisyys riippuvat 
annostelun syvyydestä ja ihon alkuperäisestä tilasta.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

• marionettirypyt

• syvien ryppyjen ja nasolabiaalisten taitosten korjaus

• nenän muodon korjaus

• leukalinjan muotoilu

• leuan muodon parantaminen

• huulten volyymin lisääminen ja muotoilu



LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

XL
TÄYTEAINEGEELI
PERUSTUU SILLOITETTUUN
HYALURONIHAPPOON
(26mg/ml)

INFINI Premium Filler XL on vahva geeli 
ristisilloitetusta, erittäin väkevästä hyaluronihaposta, 
joka on tarkoitettu pehmytkudosten ja kasvojen volyymin 
lisäämiseen. Tuote on suunniteltu kasvojen muotoiluun 
esimerkiksi: alaleuan linja, nenän silta, leuka tai posken 
volyymi.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

• kasvojen muotoilu

• nenän muodon korjaus

• leukalinjan muotoilu

• leuan ja poskien volyymi

• erittäin syvien ryppyjen korjaus



B BODY

LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

*the product is NOT allowed
for breast implantation!

TÄYTEAINEGEELI
PERUSTUU SILLOITETTUUN

HYALURONIHAPPOON
(20mg/ml) 

INFINI Premium Filler Body on geeli ristisilloitetusta, erittäin väkevästä 
hyaluronihaposta, joka on tarkoitettu pehmytkudosten volyymin palauttamiseen tai 
lisäämiseen ja kehon pinnan muotoiluun. Se on täydellinen tasoittamaan laajoja atrofioita, 
epätasaisuuksia, joka syntyy rasvaimu- ja volumetristen vartalohoitojen jälkeen. Suunniteltu 
siluetin muotoiluun esimerkiksi pakaraan, pohkeisiin tai käsiin. INFINI Premium Filler Body 
tarjoaa näkyvän muutoksen lisäämällä merkittävästi kudoksen volyymiä, mikä johtaa 
kudoksen paranemiseen haluttuun pisteeseen. Vaikutuksen näkyvyys ja kestävyys riippuvat 
annostelun syvyydestä ja ihon alkuperäisestä tilasta. INFINI Premium Filler Body, joka 
ruiskutetaan ihoon, lisää kudoksen volyymiä ja täyttää korjatun ihovirheen. Volyymia lisäävä 
ja tasoittava vaikutus johtuu kovetetun hyaluronihapon korkeasta pitoisuudesta ja sen 
kyvystä sitoa vettä. Tuote imeytyy vähitellen ja kudoksen paranemisen vaikutus kestää noin 
6-8 kuukautta ja heikkenee ajan myötä.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

• antaa volyymia veltolle iholle
• vartalon muotoilu
• pakaroiden suurentaminen
• pohkeen muodon korjaus



A AQUABOOSTER

LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

VIRKISTÄVÄ TEHOSTE 
PERUSTUU SILLOITETTUUN 

HYALURONIHAPPOON  (20mg/ml)

INFINI Premium Filler AQUABOOSTER elvyttävä tehoste, joka perustuu 
stabiloituun hyaluronihappoon (20 mg/ml). Tarjoaa välitöntä ihon nuorentamista ja 
kosteuttamista sekä parantaa sävyä ja tiheyttä. Tuote täydentää fysiologisen 
hyaluronihapon pitkäaikaisia puutteita, lisää ihon koheesiota ja sen uudistavaa 
volyymiä. Pitkäkestoinen volyymi ja tasoitusvaikutus johtuu hellästi ristisilloitetun 
hyaluronihapon suuresta pitoisuudesta, joka imeytyy hitaammin. Erinomaisen 
hyaluronihappopitoisuuden käyttö varmistaa ihon rakenteen syvän 
uudelleenrakentamisen ja näkyvät tulokset vain yhden hoidon jälkeen.

SUOSITELTU KÄYTTÖ:

• lukuiset pinnalliset juonteet ja rypyt

• ihon asteittainen ikääntyminen

• merkittävä kudosten kuivuminen

• äärimmäisen kuiva iho

• harmaa ja himmeä iho

• näkyvät auringon aiheuttamat vauriot

• ryppyjen elvyttäminen silmien ympärillä

• huulten virkistäminen

• suun ympärillä olevien ryppyjen 
korjaaminen

• glabellaryppyjen tasoittaminen

• käsien ja kaulan ihon elvyttäminen

• 4 hoitoa 3 viikon kuluessa



HA
CONCENTRATION

VOLUME

20mg/ml

1x1ml 1x1ml 1x1ml 1x1ml 1x1ml 1x1ml

20mg/ml 21mg/ml 24mg/ml 26mg/ml 20mg/ml

Soft Lips S M L XL A 

NEEDLE

INDICATIONS

DURABILITY

DEPTH
OF

IMPLANTATION

TSK 2x30G

4-6 months 5-8 months 6-8 kk 8-9 kk 8-12 kk

Lip refreshing,
Gentle volume

Huulten muotoilu,
Keskisyvien ryppyjen korjaus

Nenän ja leuan muodon parantaminen,
syvien ryppyjen korjaus

Kasvojen muotoilu ja 
korostus

Uudistaminen ja 
kosteutus

Correction of
shallow lines

TSK 2x30G TSK 2x27G TSK 2x27G TSK 2x25G TSK 2x30G

PLASTICITY

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

HA -PITOISUUS

VOLYYMI

20mg/ml

1x1ml 1x1ml 1x1ml 1x1ml 1x1ml 1x1ml

20mg/ml 21mg/ml 24mg/ml 26mg/ml 20mg/ml

Soft Lips S M L XL A 

NEULA

INDIKAATIOT

KESTÄVYYS

ANNOSTELUSYVYYS

TSK 2x30G

4-6 kk 5-8 kk 6-8 months 8-9 months 8-12 months

Huulten virkistys,
lempeä volyymi

Lip modeling, Correction
of medium wrinkles

Improving nose and chin shape,
Correction of deep wrinkles

Modelling and
conturing the face

Regeneration
and hydration

Pinnallisten 
juonteiden 

korjaus

TSK 2x30G TSK 2x27G TSK 2x27G TSK 2x25G TSK 2x30G

PLASTISUUS

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM

EPIDERMAL

DERMAL

SUBCUTANEOUS

PERIOSTEUM



PINNALLISET JUONTEET

HERKKÄ SILMIEN ALUE

GLABELLAN JA SILMÄNYMPÄRYSTEN RYPYT

NENÄN MUODON KORJAUS

POSKEN VOLYYMI

NASOLABIAALISET TAITOKSET

HUULTEN HELLÄVARAINEN JA SYVÄKOSTEUTTAVA VIRKISTYS

HUULTEN SUURENTAMINEN

TUPAKOITSIJAN RYPYT

LEUAN VOLYYMI

LEUKALINJAN MUOTOILU, KASVOJEN LIPOATROFIA

MARIONETTIRYPYT



Soft Lips

S

M

L

XL

A



BioAgePeel cream

Voide happoa sisältävällä 
monikompleksilla ja niasiiniamidilla

LÄÄKETIETEELLINEN LAITE

BioAgePeel Home Cream
on hoidon jälkeinen voide, jota 
suositellaan hoidon jatkamiseen 
kotona BioAgePeel-kuorinnan 
avulla.
Happokompleksin ansiosta voide 
optimoi vaikutukset ja lisää hoidon 
tehokkuutta. Synerginen yhdistelmä 
kemiallisia happoja ja vahvaa 
antioksidanttia niasiiniamidia poistaa 
ihon epätäydellisyydet ja palauttaa 
ihon oikean kimmoisuuden ja 
säteilyn.
Voide sopii myös ongelmalliselle 
iholle, joka altistuu auringolle tai 
hyperpigmentaatiolle.

BioAgePeel P
YMPÄRIVUOTINEN 
BIOREVITALISOINTIKUORINTA

Lääkinnällisten laitteiden luokka II

KÄYTTÖALUEET:
• kasvot
• kaula
• dekoltee
• kädet

BioAgePeel on innovatiivinen, lääketieteellinen ja kemiallinen stimulaattori, joka perustuu 
trikloorietikka-, koji- ja mantelihappoon. Tuotteen vaikutus perustuu ihon syvään stimulointiin 
vahingoittamatta epidermiksen ulkokerroksia. Intensiivinen ihon elvytysprosessi tapahtuu ilman 
kuorinnan vaikutusta ja ihon valosuojarakenteiden vaurioitumista, mikä tekee hoidosta turvallisen 
kaikkina vuodenaikoina.

Tuotekomponenttien yhdistelmä aktivoi Skin Stress Response System -järjestelmän (SSRS ja 

laukaisee biologisesti aktiivisia peptidihormoneja, mukaan lukien beeta -endorfiineja), jotka toimivat 

ihon stimulaattoreina fibroblasteille, keratinosyyteille ja glykosaminoglykaaneille.Valmiste tehostaa 

orvaskeden lisääntymistä, ihon tukikuitujen ja endogeenisen hyaluronihapon lisääntymistä, minkä 

seurauksena iho kiinteytyy ja nuorenee näkyvästi. Lisäksi tuote edistää epidermiksen 

kasvutekijöitä, jotka ovat olennaisia ihon asianmukaisen trofian ja ulkonäön kannalta, sekä 

verisuonten endoteelin kasvutekijää, joka on tärkeä asianmukaisen aineenvaihdunnan ja ihon 

verenkierron kannalta. BioAgePeelin ansiosta iho muuttuu näkyvästi nuoremmaksi, kiinteämmäksi 

ja ikääntymisen merkit vähenevät tehokkaasti.

BioAgePeel -HOIDON EDUT:
• tehokas ja välitön vaikutus
• monitasoinen ja valikoiva ihon stimulaatio
• korkea TCA -pitoisuus ja maksimaalinen ihon sietokyky
• ei frosting-efektiä, kuorinta- ja toipumisaikaa
• kivuton ja turvallinen
• voidaan yhdistää muiden hoitoprotokollien kanssa
• tehty kaikille ihotyypeille ja ikäryhmille
• ympärivuotinen hoito
• lääkinnällisten laitteiden luokka II
• sopii kaikenikäisille
• nopeasti imeytyvä

INDIKAATIOT:
• muiden esteettisten toimenpiteiden
vaikutusten voimistuminen
• ihon kronologinen ikääntyminen
• auringon aiheuttamat vauriot
• rypyt ja ihon veltostuminen
• värimuutokset ja pigmenttiläiskät
• akne ja sen seuraukset
• arvet
• laajentuneet huokoset ja epätasainen
ihon rakenne
• epänormaali ihon sävy



0.25-0.5mm

0.25mm

0.
5m

m

0.5mm

0.5-1.5mm
0.5-1.0mm

0.5-1.0mm

mesopenONETM

Erikoistunut akkulaite, joka on suunniteltu
mikroneula- ja fraktioituihin mesoterapiahoitoihin

mesopenONETM on innovatiivinen laite ammattikäyttöön tarkoitettuihin mikro-neula- ja fraktioituihin 

mesoterapiahoitoihin. mesopenONE™ on yksi kehittyneimmistä automaattisista Meso Micro-Needling- ja 

DermaStamp-laitteista, jotka uudistavat ihoa ja poistavat sen epätäydellisyydet. mesopenONE™ vähentää 

tehokkaasti ryppyjä, minimoi huokosia, leikkauksen jälkeisiä ja aknearpia. Lisäksi sen käyttö saa ihon 

voimakkaasti paksummaksi, parantamaan sen rakennetta, lisäten sen kimmoisuutta ja koheesiota.

Miten mesopenONE™ toimii
Mikropunktiot iholla aiheuttavat hallittujen ihovaurioiden muodostumisen, mikä aktivoi korjausprosesseja, jotka 

stimuloivat sidekudoksen tukikuitujen (dermis) synteesiä. Mikropunktioiden seurauksena tulehdus ja verisuonten 

angiogeneesi alkavat, minkä ansiosta iho on selvästi sileämpi ja sen aineenvaihdunta ja hapetus lisääntyvät. Ihon 

mikrokanavien muodostuminen helpottaa myös ulkoisesti iholle levitettyjen vaikuttavien aineiden imeytymistä ja 

kuljetusta. Moniulotteisen vaikutuksensa ansiosta mesopenONE™ lisää ihon paksuutta ja mahdollistaa sen 

tehokkaan hoitamisen.

NOPEUDEN JA PISTOSTEN SYVYYDEN SÄÄTÖ
Kertakäyttöpatruunat takaavat hoidon turvallisuuden ja tehokkuuden. Jokaisessa on sujuva neulan etenemisen säätö 0,25 - 2,5 
mm välillä. Säädettävä neulan pituus hoidon aikana mahdollistaa turvallisen ja mukavan toimenpiteen kaikilla kasvo- ja 
vartaloalueilla. Suuri pistostiheys (jopa 22 000 pistosta) säädettävissä 6 tasolle, mikä vähentää hoitoaikaa ja säätää hoidon 
intensiteetin yksilöllisten ihon tarpeiden mukaan.

LANGATON LAITE
mesopenONE™-laitteessa on langaton suuritehoinen moottori, joka mahdollistaa mukavan työskentelyn jopa 2 tunnin ajan 
täyden latauksen jälkeen.

mesopenONE™ HYÖDYT
• Korkea taajuus, jopa 22 000 pistosta/minuutti
• Tehokas langaton laite
• Erilaisia steriilejä käsittelypatruunoita
• Ainutlaatuiset hoitoyksiköt, joissa on pieni neulan läpimitta
•  Kyky käyttää useita tekniikoita turvallisesti
• Innovatiivinen, tehokas ja huoltovapaa



HYALURONIHAPPO:

17 AMINOHAPPOA:

6 VITAMIINIA:

16mg/5ml

Alaniini, histidiini, isoleusiini, 
arginiini, proliini, glysiini, leusiini, 
lysiini, metioniini, tiamiini, 
fenyylialaniini, seriini, treoniini, 
valiini, tryptofaani, glutamiini, 
adenosiini

Biotiini, niasiiniamidi, pyridoksiini, 
tiamiini, inositoli, syanokobalamiini

STERIILI LAITE

PREMIUM MESO S
Hyaluronihappo 16mg/5ml
+ 17 aminohappoa, 6 vitamiinia

Hoito-cocktail, joka on omistettu ihon ikääntymistä ja ryppyjä 
estävälle suojalle. Moniainesosainen koostumus, joka on rikastettu 
16 mg/5 ml: lla hyaluronihappoa kosteuttamaan, parantamaan väriä 
ja ylläpitämään nuorta ja kirkasta ihoa. Tarkoitettu hyvässä kunnossa 
olevalle iholle ja ihonhoitoon, joka tukee muiden esteettisten hoitojen 
vaikutuksia.



HYALURONIHAPPO:

17 AAMINOHAPPOA:

6 VITAMIINIA:

32mg/5ml

Alaniini, histidiini, isoleusiini, arginiini, 
proliini, glysiini, leusiini, lysiini, 
metioniini, tiamiini, fenyylialaniini, 
seriini, treoniini, valiini, tryptofaani, 
glutamiini, adenosiini

Biotiini, niasiiniamidi, pyridoksiini, 
tiamiini, inositoli, syanokobalamiini

STERIILI LAITE

PREMIUM MESO M
Hyaluronihappo 32mg/5ml
+ 17 aminohappoa, 6 vitamiinia

Moniainesosainen nuorentava kaava on tarkoitettu 
iholle, jolla on kohtalaisia ikääntymisen merkkejä. 
Sekoitus, joka on rikastettu 32 mg/5 ml: lla 
hyaluronihappoa, parantaa nopeasti ihon kosteutta ja 
kiinteyttä sekä poistaa ensimmäiset rypyt ja 
ikääntymisen merkit.



HYALURONIHAPPO:

10 AMINOHAPPOA:

75mg/5ml

Alaniini, histidiini, isoleusiini, arginiini, leusiini, 
metioniini, fenyylialaniini, treoniini, valiini, 
tryptofaani

STERIILI LAITE

PREMIUM MESO L

Hyaluronihappo 75mg/5ml
+ 10 Aminohappoa

Kehittynyt ikääntymistä estävä cocktail, joka on omistettu 
kehittyneimmille ihon ikääntymisen oireille. Korkein 
hyaluronihappopitoisuus 75 mg/ml, joka on rikastettu 
aminohappokompleksilla, mahdollistaa solunulkoisen matriisin 
intensiivisen uudistumisen, kollageenin ja elastiinin syvän 
stimulaation ja nopean ihon nuorekkaan ulkonäön palauttamisen.



STERIILI LAITE

PREMIUM MESO NHA
Hyaluronihappo 5mg
+ 13 Vitamiinia, 23 Aminohappoa, 4 Mineraalia, 3 Koentsyymiä

PREMIUM MESO N
Hyaluronihappo 0.025mg
+ 13 Vitamiinia, 23 Aminohappoa, 4 Mineraalia, 3 Koentsyymiä

Ylellisiä nuorentavia cocktaileja ihon elvyttämiseen. Ne ovat ainutlaatuisten 
ominaisuuksiensa ansiosta erityistä koostumusta, joka sisältää runsaasti 
ainesosia ja joka stimuloi ihon monitasoista uudistumista pitkällä aikavälillä. 
Hoito palauttaa oikean vesitasapainon ja ihon kimmoisuuden ja hidastaa 
kudosten ikääntymistä.

HYALURONIHAPPO:

 13 VITAMIINIA:

 23 AMINOHAPPOA:

 4 MINERAALIA:

 3 KOENTSYYMIÄ:

N135 0,025mg/ml 
N135 HA 5mg/ml

Natriumaskorbaatti, biotiini, 
pantenoli, foolihappo, inositoli, 
nikotiiniamidi, pyridoksiini, 
riboflaviini, tiamiini, tokoferoli, 
retinyylipalmitaatti, B12 -vitamiini, 
metyylikobalamiini

Alaniini, a -aminovoihappo, 
asparagiini, asparagiinihappo, 
arginiini, N -asetyylikysteiini, 
glutamiini, glysiini, histidiini, 
isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini, 
ornitiini, fenyylialaniini, proliini, 
seriini, tauriini, treoniini, tryptofaani, 
tyrosiini, valiini, hydroksiproliini

Kaliumkloridi, magnesiumsulfaatti, 
natriumkloridi, kalsiumkloridi

NAD Nikotiiniamidi,
UTP Uridiinitrifosfaatti,
TPP Kokarboksylaasi

HOITOINDIKAATIOT:

• ihon elvyttäminen
• ryppyjen ja ikääntymisen ehkäisy
• voimakas ihon kosteutus
• ihon laadun parantaminen
• ihon epäpuhtauksien poistaminen
• ihon värin parantaminen
• voimakas ihon ravitseminen
• ikääntymisen merkkien poistaminen



Turvallisuus on meillä avainasemassa. Siksi olemme kehittäneet 
sovelluksen, jonka avulla voit tarkistaa INFINI PREMIUM FILLER -

tuotteiden aitouden kaikkialta maailmasta. Sinun tarvitsee vain 
skannata tuotteen läpipainopakkauksen viivakoodi älypuhelimellasi.

 Järjestelmän avulla voit tunnistaa tuotteen alkuperäisyyden, 
eränumeron ja viimeisen käyttöpäivämäärän. Sen ansiosta voit aina 
olla varma, että käytät laillisia INFINI PREMIUM FILLER -tuotteita ja 

että hoito on turvallista ja tehokasta.

Jos haluat käyttää tunnistusjärjestelmää, lataa sovellus INFINI 
PREMIUM FILLER Google Playsta, App Storesta.
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Organismo Notificato 0373   
Notified Body 0373 

ALLEGATO TECNICO  TECHNICAL SHEET  

di cui il presente allegato tecnico è parte 
integrante, è da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza: 

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance: 

Classe III (Class III) 

Nome prodotto    
(Product name) 

INFINI PREMIUM FILLER S, sterile   
INFINI PREMIUM FILLER SOFT LIPS, sterile 

INFINI PREMIUM FILLER M, sterile 
INFINI PREMIUM FILLER L, sterile 

INFINI PREMIUM FILLER XL, sterile 
INFINI PREMIUM FILLER B Body, sterile 

INFINI PREMIUM FILLER A Aquabooster, sterile 

Valutazione della conformità: vedi MOD-341-01-01 n° 180/21 
Conformity assessment: MOD-341-01-01 n. 180/21 

Il presente certificato sostituisce il/i certificato/i QCT 0149 20 11 20 del 12/11/2020  
This certificate supersedes the previous certificate QCT 0149 20 11 20 issued on 12/11/2020 

Il Direttore dell’Organismo Notificato 
The Director of Notified Body 

  (Dott.ssa Roberta Marcoaldi) 

Il Certificato n°  
The Certificate no. QCT-0149-20 Addendum n° 

addendum no.           16-21
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Organismo Notificato 0373   
Notified Body 0373 

ALLEGATO TECNICO  TECHNICAL SHEET  

di cui il presente allegato tecnico è parte 
integrante, è da considerarsi riferito solo 
al/ai seguente/i prodotto/i soggetto/i a 
sorveglianza: 

of which this technical sheet is an integral 
part, refers only to the following product(s) 
that are subject to surveillance: 

Classe III (Class III) 

Nome prodotto 
(Product name) 

INFINI PREMIUM FILLER S, sterile   
INFINI PREMIUM FILLER SOFT LIPS, sterile 

INFINI PREMIUM FILLER M, sterile 
INFINI PREMIUM FILLER L, sterile 

INFINI PREMIUM FILLER XL, sterile 
INFINI PREMIUM FILLER B Body, sterile 

INFINI PREMIUM FILLER A Aquabooster, sterile 

Valutazione della conformità: vedi MOD-341-01-01 n° 180/21 
Conformity assessment: MOD-341-01-01 n. 180/21 

Il presente certificato sostituisce il certificato EPG 0289 20 11 20 del 12/11/2020  
This certificate supersedes the previous certificate EPG 0289 20 11 20 issued on 12/11/2020 

Il Direttore dell’Organismo Notificato 
The Director of Notified Body 

 (Dott.ssa Roberta Marcoaldi) 

Il Certificato n°  
The Certificate no. EPG-0289-20 Addendum n° 

addendum no.           16-21

‚‚Infini Premium Fillers are innovative hyaluronic 
acid-based medical injectables with exceptional
performance and clinically proven safety in use.”

‚‚Infini Premium Fillers are characterised by a specific 
design that gives them excellent rheological and 

dynamic properties. Thanks to a multi-step production 
system and acid aeration technology, they are

extremely malleable and easily integrate into tissue.”

,,Thanks to its dynamic structure, Infini Premium Filler 
does not alter facial expression, does not migrate
and allow the natural geometry of the face to be 

preserved.”

„One of the most advanced innovative brands on 
the world market is undoubtedly the Italian INFINI 

factory, whose products are the culmination of years 
of scientific research and collaboration between a 
team of technicians, doctors, biotechnologists and 

pharmacists.”

SERTIFIKAATIT:
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