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VITAL SKINBOOSTERS ОСИГУРЯВАТ ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ НА КОЖАТА, КОЯТО СЕ 
ИЗРАЗЯВА В ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА КОЖАТА И ЕСТЕСТВЕН БЛЯСЪК

+Подобряват еластичността на кожата1,2,5,9

+Намаляват неравностите по повърхността на кожата 1,2

+Подобряват стегнатостта и мекотата на кожата 5

+Подобряват хидратацията на кожата 2,5

+По-силен ефект в клиничното проявление и в биофизичните параметри в сравнение с 
нестабилизираната хиалуронова киселина 2

Резултатите от процедурите извършени с
VITAL SKINBOOSTERS са доказани в редица 
побликувани клинични изследвания
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+ Стабилизираната хиалуронова киселина в Vital Skinboosters бавно се абсорбира в продължение на 
няколко месеца  

+ Доказано е, че подобрението на еластичността  и структурата на кожата  продължава до 6 месеца1,2

ДЪЛГОТРАЙНО ПОДОБРЕНИЕ В КАЧЕСТВОТО НА 
КОЖАТА

Преди След
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VITAL SKINBOOSTERS ПРИДАВАТ НА КОЖАТА 
ЕСТЕСТВЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН БЛЯСЪК

ПОД ПОВЪРХНОСТТА
Дълбока хидратация на кожата с 
Vital Skinboosters , това й 
осигурява  подобрена еластичност 
и изравнена повърхност 

ОТ ОТВЪН
Vital Skinboosters  съживява 
уморената кожа и й придава 
естествен блясък

Суха и изморена кожа Vital  Skinboosters
 в кожата

Изпълва кожата, за 
да й придаде 
здравословен 

блясък
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+ Vital Skinboosters подновяват способността на кожата да възвръща отново формата си1

ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА
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Skin smoothness is improved

Преди Vital Skinboosters 12 седмици след
 Vital Skinboosters

Vital Skinboosters дава на кожата естествен блясък и намалява неравностите 
по повърхността на кожата 2

МЕКОТАТА НА КОЖАТА Е ПОДОБРЕНА

 Dr. Stefanie Williams, Dermatologist 
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+ Три изследвания върху Vital (съдържание на хиалуронова киселина 20 mg/ml)

+ Две изследвания върху Vital Light (съдържание на хиалуронова киселина 12 mg/ml)

ПРЕГЛЕД НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ  
VITAL SKINBOOSTERS

Автори Индикации/ третирани 
зони

Продукт

Gubanova E et al. 
2010

Периорбитални, 
периорални зони и шия

Restylane Vital Light

Ribe A et al. 2011 Шия Restylane Vital Light

Kerscher M et al. 2008 Скули Restylane Vital

Distante F et al. 2009 Отпускане на горната част 
на ръцете

Restylane Vital

Williams S et al. 2009 Стареене на ръце- жени и  
мъже

Restylane Vital иTeosyal Meso®
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Твърдение Референция

Vital Skinboosters доставя множество микро резервоари от 
стабилизирана хиалуронова киселина за продължителна 
хидратация на кожата
Vital Skinboosters е гел стабилизирана хиалуронова киселина,  
който бавно се абсорбира в продължение на няколко месеца, 
за да създаде продължителна и дълбока хидратация на кожата

• Kerscher M et al. Dermatol Surg 2008; 34(5):720–726.
• Distante F et al. Dermatol Surg 2009; 35(Suppl 1):389–393.

Vital  Skinboosters придава свеж и естествен блясък навсякъде • Kerscher M et al. Стабилизирана хиалуронова киселина 
гел от неживотински произход за подмладяване на лице, 
ръце и деколте с използването на инжектор. Poster 
presented at International Master Course on Aging Skin 
(IMCAS), Paris, January 2010.

Vital  Skinboosters нежно подобрява изцяло качеството на 
кожата

• Kerscher M et al. Dermatol Surg 2008; 34(5):720–726.
• Distante F et al. Dermatol Surg 2009; 35(Suppl 1):389–393.
• Williams S et al. J Cosmetic Dermatol 2009; 8:216–225.

Vital  Skinboosters осигурява значително и продължително 
подобрение в сравнение с нестабилизирана хиалуронова 
киселина

• Williams S et al. J Cosmetic Dermatol 2009; 8:216–225.

Vital Skinboosters премахва несъвършенствата по кожата, 
когато по повърхността на кожата се появят следи от 
увреждания.
Vital Skinboosters са подходящи за:
• Кожа с белези от акне
• Фото увредена кожа

• Kerscher M et al. Стабилизирана хиалуронова киселина гел 
от неживотински произход за подмладяване на лице, ръце и 
деколте с използването на инжектор. Poster presented at 
International Master Course on Aging Skin (IMCAS), Paris, 
January 2010.

Основни твърдения
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Основни твърдения

Твърдение Референция

Vital Skinboosters предлагат нова гъвкавост за третиране на 
различни зони на лицето и тялото, придава блясък както на 
млада, така и на по-зряла кожа

• Kerscher M et al. Стабилизирана хиалуронова киселина гел 
от неживотински произход за подмладяване на лице, ръце и 
деколте с използването на инжектор. Poster presented at 
International Master Course on Aging Skin (IMCAS), Paris, 
January 2010.

Постигане на доказано и продължително подобрение на 
качеството на кожата

Vital Skinboosters клинично доказано имат продължителни 
резултати

• Kerscher M et al. Dermatol Surg 2008; 34(5):720–726.
• Distante F et al. Dermatol Surg 2009; 35(Suppl 1):389–393.
• Williams S et al. J Cosmetic Dermatol 2009; 8:216–225.
• Kerscher M et al. Стабилизирана хиалуронова киселина 

гел от неживотински произход за подмладяване на лице, 
ръце и деколте с използването на инжекторe. Poster 
presented at International Master Course on Aging Skin 
(IMCAS), Paris, January 2010.

Пациентите са видимо доволни от Vital Skinboosters • Kerscher M et al. Стабилизирана хиалуронова киселина 
гел от неживотински произход за подмладяване на лице, 
ръце и деколте с използването на инжектор. Poster 
presented at International Master Course on Aging Skin 
(IMCAS), Paris, January 2010.
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7. Huss RM et al. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010;63(5):848-57. Epub 2009 May 13

8. Ebling, F., Eady, R., Leigh, I. Textbook of Dermatology, 5th edition. 1992. Blackwell Scientific Publications, 
New York

9. Gubanova E et al: Изцяло нова технология за хидробаланс на основата на стабилизирана хиалуронова 
киселина за дълготрайна хидратация на кожата.
Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine), 2010; 1:94-98 [Russian]

ЛИСТ С РЕФЕРЕНЦИИ
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+ 86 % от субектите заявяват, че очакванията им 
от процедурите са посрещнати.

Gubanova E et al. Aesthetic Medicine, 2010
 RVL– клинично изследване върху подмладяване на 
лице и шия

+ 96 % от субектите заявяват, че биха 
искали да продължат с процедурата. 
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+ Мнозинството от субектите отбелязват подобрение в качеството на кожата:

73% - Повишена еластичност в периорбиталната зона

82% - Редуциране на периорбиталните бръчки

86% - Редуциране на бръчките на шията и над горната устна

91% - Повишена хидратация на шията и периоралната зона 

96% - Повишена еластичност на кожата в периоралната зона 

91% - Повишена еластичност на кожата на шията

82% - Повишена хидратация в периорбиталната зона 

Gubanova E et al. Aesthetic Medicine, 2010
 RVL– клинично изследване върху подмладяване на лице и 
шия
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Резултати от биофизични измервания

+ Хидратация на кожата :

+ Статистически значително повишаване/ подобрение на хидратацията на кожата е 
отбелязано във всички третирани зони.

+ Еластичност на кожата:

+ Статистически значително повишаване на еластичността на кожата в периоралната зона и 
шията.

Gubanova E et al. Aesthetic Medicine, 2010
RVL – клинично изследване върху подмладяване на лице и 
шия 
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Клинично изследване върху подмладяване на 
кожата на шията с Restylane Vital Light

”Подмладяване на кожата на шията: Хистологични и клинични промени след 
комбинирани процедури с фракционен не аблативен лазер и гел стабилизирана 
хиалуронова киселина от неживотински произход”                                                     
Ribé A & Ribé N. J Cosmet Laser Ther. 2011 Aug;13(4):154-61
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Ribé A & Ribé N. J Cosmet Laser Ther. 2011 Aug;13(4):154-61- 
клинично изследване върху подмладяване на шия

+Комбинираната процедура с  лазери и Vital подобрява  вида и 
структурата на  кожата, хистологично изследване. 

+Лазерът предизвиква епидермални и повърхностни дермални 
промени.

+Restylane Vital Light действа в дълбочина, комбинираната 
процедура  подобрява изцяло плътността на кожата.
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Резултати от клинични изследвания:

+ Прогресивно клинично подобрение при всички субекти.

+ Кожата на шията е по-равна и по-стегната,  с естествен блясък и с по-малко пигментни 
петна.

+ Подобрение във фините хоризонтални бръчки (зелената стрелка), текстурата и 
стегнатостта на кожата (жълта стрелка).

Before After

Ribé A & Ribé N. J Cosmet Laser Ther, 2011
RVL – клинично изследване върху подмладяване на шия
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Резултати от клинично оценяване:

+ При всички субекти има подобрение при посещението за последната процедура: 

Ribé A & Ribé N. J Cosmet Laser Ther, 2011
RVL – клинично изследване върху подмладяване на шия
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+ Лазерът предизвиква епидермални и повърхностни дермални промени.

+ RVL се разполага в средна дерма.

+ RVL продължава да присъства след лазерната процедура.

+ Процедурата предизвиква благоприятни промени като:

+ повишена клетъчна пролиферация

+ Повишен брой и плътност на колагеновите фибри 

+ Повишен брой и дължина на еластиновите фибри.

Ribé A & Ribé N. J Cosmet Laser Ther, 2011
RVL – клинично изследване върху подмладяване на шия
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Преди

След 1
 месец 

Промени в колагеновите 
фибри

Промени в еластиновите 
фибриОбщи промени Клетъчна пролиферация

Ribé A & Ribé N. J Cosmet Laser Ther, 2011
RVL – клинично изследване върху подмладяване на шия
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Restylane Vital- клинично изследване върху 
подмладяване на кожата на лицето

”Подмладяващо въздействие на гел стабилизирана хиалуронова киселина от 
неживотински произход върху стареенето на кожата на лицето”

Kerscher M, Bayrhammer J, Reuther T. Dermatol Surg. 2008 May;34(5):720-6.
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Отговори на самите субекти относно резултати:

+ Всички субекти обявяват, че техните очаквания  от процедурата са посрещнати  и те биха 
продължили с курса от процедури.

+ 85%  от субектите оценяват терапевтичния успех като “много добър” или “добър” на 
седмица 24.

+ Нито един субект не оценява резултатите като “лош” или “много лош”.

Kerscher M. et al., Dermatol Surg. 2008 
Restylane Vital – клинично изследване върху 
подмладяване на скули, бузи
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Резултати от биофизичните измервания

+ Еластичността и гладкостта на кожата са статистически подобрени на седмица 24 в 
сравнение в началния момент.

Dermatologic Surgery Volume 34, Issue 5, pages 720-726, 2 APR 2008 DOI: 10.1111/j.1524-4725.2008.34176.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.34176.x/full#f2

Kerscher M. et al., Dermatol Surg. 2008 
Restylane Vital – подмладяване на скули, бузи

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dsu.2008.34.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dsu.2008.34.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.34176.x/full
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Dermatologic Surgery Volume 34, Issue 5, pages 720-726, 2 APR 2008 DOI: 10.1111/j.1524-4725.2008.34176.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.34176.x/full#f2

Преди

След 12 седмици

+ Визуално установено подобрение на кожата 12 седмици след процедурата. 

Kerscher M. et al., Dermatol Surg. 2008 
Restylane Vital – подмладяване на скули, бузи 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dsu.2008.34.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dsu.2008.34.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.34176.x/full
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Restylane Vital- клинично изследване върху 
подмладяване кожата на горната част на ръцете

”Стабилизирана хиалуронова киселина от неживотински произход за подмладяване на 
кожата на горната част на ръката”

Distante F, Pagani V, Bonfigli A,  Dermatol Surg. 2009;35:389-94.
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Резултати от биофизични измервания

+ Хидратацията на стратум корнеум през целия период на последващите 
процедури е съществено подобрена в сравнение с началната фаза.

Distante F. Et al., Dermatol Surg. 2009
Restylane Vital – подмладяване кожата на горната част на ръката
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Резултати от биофизични измервания

+ Постепенно уплътняване на кожата през целия изследван период (p<0.01 на ден 90 
в сравнение с началната фаза).

Distante F. Et al., Dermatol Surg. 2009
Restylane Vital – подмладяване кожата на горната част на ръката
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Резултати от биофизичните измервания

+ Еластичността на кожата е статистически значително подобрена в ден 90 в сравнение с 
началната фаза (p<0.05).

+ Дермалната еластичност е значително намаляла на ден 90 в сравнение с началната 
фаза (p<0.05).

+ Отпускането на кожата значително е намаляло от ден 30 до ден 90 (p<0.05).

Еластичност Вискоеластичност Отпускане на кожата

Dermatologic Surgery pages 389-394, 2 FEB 2009 DOI: 10.1111/j.1524-4725.2008.01051.x http
://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.01051.x/full#f1

Distante F. Et al., Dermatol Surg. 2009
Restylane Vital – подмладяване кожата на горната част на ръката

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.01051.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1524-4725.2008.01051.x/full
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Начална фаза 30 дни след последната процедура от 
цикъла от три процедури

Фотографски резултати

+ По-гладка, по-еластична и по-плътна кожа след процедурата

Distante F. Et al., Dermatol Surg. 2009
Restylane Vital – подмладяване кожата на горната част на 
ръката
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Restylane Vital- клинично изследване върху 
подмладяване на ръце

” Промени във физиологията на кожата и клиничното проявление след разполагане на 
микро капки хиалуронова киселина в старееща кожа на ръцете”

Williams S, Tamburic S, Stensvik H and Weber M, J. Cosmetic Dermatology 2009:8:216–25.
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Клинични резултати при подмладяване на ръцете

+ Клинично подобрение в ръце третирани с Restylane Vital в сравнение с ръце 
третирани с Teosyal Meso.

+ Статистически високо значима разлика между ръцете третирани с Restylane Vital и 
Teosyal Meso на седмица 12 (p=0.0001).

***

Journal of Cosmetic Dermatology Volume 8, Issue 3, pages 216-225, 1 SEP 2009 DOI: 10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full#f2

Williams S. et al., J. Cosmetic Dermatology, 2009
Restylane Vital – подмладяване на ръце, сравнително изследване

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcd.2009.8.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcd.2009.8.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full
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Резултати от биофизични измервания

+ Статистически значима разлика между два продукта в хидратацията на кожата на 
седмица 12 (p=0.046)

+ Силно повишаване на хидратацията при третиране с Restylane Vital, но без подобрение 
при ръцете третирани с Teosyal Meso.

Journal of Cosmetic Dermatology Volume 8, Issue 3, pages 216-225, 1 SEP 2009 DOI: 10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full#f2

NS
*

Williams S. et al., J. Cosmetic Dermatology, 2009
Restylane Vital – подмладяване на ръце, сравнително изследване

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcd.2009.8.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcd.2009.8.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full
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Резултати от биофизични измервания

+ Статистически значимо подобрение след процедура с Restylane Vital (p=0.006), но 
без подобрение при ръце третирани с Teosyal Meso (P=0.370)

**

Williams S. et al., J. Cosmetic Dermatology, 2009
Restylane Vital – подмладяване на ръце, сравнително изследване
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Резултати от биофизичните измервания 

+ Статистически значимо намаляване на трансдермалната загуба на вода в седмица 12 при 
Restylane Vital, но толкова при Teosyal Meso. 

Journal of Cosmetic Dermatology Volume 8, Issue 3, pages 216-225, 1 SEP 2009 DOI: 10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full#f2

NS

*

Williams S. et al., J. Cosmetic Dermatology, 2009
Restylane Vital – подмладяване на ръце, сравнително изследване

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcd.2009.8.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcd.2009.8.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full


Internal document. Not for external use.

Резултати от биофизичните измервания

+ Статистически значимо увеличаване на еластичността след процедура с Restylane Vital (P = 
0.006). 

Journal of Cosmetic Dermatology Volume 8, Issue 3, pages 216-225, 1 SEP 2009 DOI: 10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1473-2165.2009.00447.x/full#f2
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Visionscan изображение: Жена, 35 г.  
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Седмица 12 

Седмица 0 

Стабилизирана хиалуронова киселина  Нестабилизирана хиалуронова киселина

Клиничен пример: Мъж, 57 г.  

 Dr. Stefanie Williams, Dermatologist 
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+ Подобрена еластичност на кожата1,2,3,4

+ Намаляване неравностите по 
повърхността на кожата1,3

+ Подобрена стегнатост и мекота 3

+ Подобрена хидратация на кожата 2,3

+ Намаляване на трасепидермалната 
загуба на вода 3

+ По-силен ефект на клиничното 
проявление и биофизични параметри в 
сравнение с нестабилизирана 
хиалуронова киселина 3

1. Kerscher M et al: Подмладяващо въздействие 
на гел стабилизирана хиалуронова 
киселина от неживотински произход върху 
стареещата кожа на лицето. Dermatol 
Surg 2008; 34:1-7.

2. Distante F: Стабилизирана хиалуронова 
киселина от неживотински произход за 
подмладяване на кожата на горната част 
на ръцете. Dermatol Surg. 2009;35:389-94.

3. Williams S et al: Промени във физиологията и 
клиничното проявление след разполагане 
на микро капки хиалуронова киселина в 
старееща кожа на ръцете. Cosmetic 
Dermatology 2009:8:216–25.

4. Gubanova E et al: Изцяло нова технология 
хидробаланс базирана на стабилизирана 
хиалуронова киселина за дълготрайна 
хидратация на кожата.
Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic 
Medicine), 2010; 1:94-98

Обобщение на доказаните с клиничните изследвания 
факти след процедури с VITAL SKINBOOSTERS 
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