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Gyártó: 

Anteis S.A.

Chemin des Aulx 18

1228 Plan-les-Ouates

Geneva/Switzerland

www.anteis.com

mail@anteis.com

Anteis®, Esthélis® and Fortélis®
are registered trademarks of Anteis S.A.

1123 Budapest, Csörsz u. 13.

Telefon: (06-1) 214-2033

Fax: (06-1) 214-2026

www.medicontur.hu

e-mail: esthetics@medicontur.hu

Az Esthélis és Fortélis termékekrôl bôvebb információért kérjük, 

hogy keresse fel a www.esthelis.com és a www.fortelis.com illetve a 

www.medicontur.hu  weblapokat.

Kizárólagas magyarországi forgalmazó:

Esthélis Soft • Esthélis Basic • Fortélis Extra

Van 30 perCe ránCai elTünTeTésére?

Ôk 10 éVeT FiaTalodTak 30 perC alaTT

A nasolabiális redô és a glabella kezelése

Teljes arc ránctalanítás

A nasolabiális redô kezelése és az ajkak feltöltése

A nasolabiális redô kezelése

Ôk 10 éVeT FiaTalodTak 30 perC alaTT

Ajak feltöltés

Teljes arc ránctalanítás

Arc kontúrozása, ajak feltöltés és a nasolabiális redô kezelése

Arcon volumenpótlás, illetve a nasolabiális redô kezelése és a 
szemkörnyék korrekciója

Elôtte Utána Elôtte Utána

Elôtte Utána Elôtte Utána

Elôtte Utána Elôtte Utána

Elôtte Utána Elôtte Utána



A nem állati eredetû hialuronsavból készült termékek biztonságo-

san és hatékonyan képesek

• eltüntetni ráncait,

• kontúrozni és feltölteni az ajkait,

• felfrissíteni az arckifejezését és bôre ragyogását.

A kezelés hatásai azonnal jelentkeznek, amelyekkel 

Ön visszanyeri vonzerejét és kisugárzását.

BizTonságos és TermészeTes 

Az Esthélis és a Fortélis termékek összetevôje, a hialuronsav az 

emberi test természetes alkotórésze, ezért nem vált ki idegentest 

reakciót. Nagyon biztonságos, a mellékhatások kialakulásának 

veszélye minimális. Nem kell elôzetes allergiatesztet végezni.

az esTHélis és a ForTélis 

sokaT TeHeT a szépségéérT

Tény, hogy a biológiai öregedés, a dohányzás, az éghajlat, a 

környe zetszennyezés és a stressz nyomot hagynak a bôrön is. 

Szerkezete fokozatosan gyengül, elôször csak apróbb, majd 

mélyebb ráncok és barázdák jelennek meg. A volumen lecsökken, 

az arckontúrok és arcvonások megváltoznak, az arckifejezés 

eltorzul.

Miért?

A fiatal bôr rugalmas, ragyogó és sima a benne természetes 

módon jelenlévô hialuronsavnak köszönhetôen. A kor elôrehalad-

tával a hialuronsav mennyisége csökken és ezért a bôr kevesebb 

vizet képes megkötni, így kialakulnak a ráncok. 

Az öregedés azonban nem visszafordíthatatlan folyamat...

Szerencsére ma már léteznek módszerek, olyan helyi kezelé-

sek, amelyek segítségével ráncai feltölthetôek az apróktól a 

mélyebbe kig, ajkakkontúrjai visszarajzolhatók, vagy feltölthetôk 

és arca visszanyerheti eredeti formáját természetesen, egysze-

rûen és hatékonyan.

Mûtét? Hosszú gyógyulási idô? Egyik sem szükséges! 

Csak 30 szabad perc kell, az orvosa szaktudása és az Esthélis és 

Fortélis feltöltô termékek...

sVájCi Termékek

Az Esthélis és Fortélis termékeket a svájci Anteis cég fejlesz-

tette ki és gyártja saját, szabadalmazott módszere alapján. Ez az 

egyedülálló technológia kiemelkedô minôséget, valamint termé-

szetes és tartós eredményeket biztosít hosszú távon is.

HaTékony és TermészeTes

A Fortélis a legmélyebb ráncokat is képes feltölteni, valamint 

nagyon hatékony az ajkak feltöltésében és az arckontúrok hely-

reállításában is. A felszínesebb, apróbb ráncok feltöltésével az 

Esthélis gélek tökéletesen egészítik ki a mély Fortélis kezelést, és 

kiválóan alkalmazhatók az ajkak kontúrozására is. A kezeléseket 

végzô szakemberek nagyon elégedettek a Fortélis kiemelkedô 

volumenpótló hatásával és az Esthélis azonnali feltöltô ered-

ményességével. Ezekkel a termékekkel arca azonnal visszanyer-

heti eredeti teltségét!

TermészeTes eszTéTikai HaTás

Nem szükséges mûtét vagy hosszú gyógyulási idô ahhoz, hogy a 

ráncai kisimuljanak és Ön elégedetten nézhessen a tükörbe.

A beavatkozás után azonnal visszatérhet napi teendôihez. 

Környezete azonnal visszaigazolja majd a kellemes változásokat. 

És ez így is marad sokáig, hiszen az Esthélis és Fortélis pozitív 

hatásai hosszútávon fennmaradnak.

amiT az esTHélisrÔl és a 

ForTélisrÔl Tudni kell

mikor kérjem orvosomtól a kezelést? 

Amint érzi, hogy az idô múlása, a napi stressz és a környe-

zeti hatások látható nyomot hagytak arcán. A konzultáció során 

dönti el orvosa, hogy melyik termék alkalmazása lehet az Ön 

számára a megoldás. 

milyen orvoshoz forduljak a problémámmal? 

Az Esthélis és Fortélis termékeket csak szakképzett orvos 

használhatja, szigorú szabályok szerint. Elsôsorban bôrgyógyász-

kozmetológus, vagy plasztikai sebész, de bármely más orvos, aki 

esztétikai beavatkozásokkal foglalkozik.

Hogy történik a kezelés? 

A beavatkozás kb. 30 percig tart. Ez alatt az orvos a bôrbe 

fecskendezi a terméket a kezelt helyen, pl. arcsérülések, hegek, 

homlokráncok, barázdák.

Fájdalmas-e a beavatkozás? 

A beavatkozás minimális fájdalommal járhat. Orvosa kéré-

sére alkalmazhat helyi érzéstelenítôt, bár ez utólag általában 

mindig feleslegesnek bizonyul.

milyen hamar látszik az eredmény? meddig marad fenn? 

A beavatkozás végére a ráncok kisimulnak, az arc megfi-

atalodik. Az Esthélis és Fortélis pozitív hatásait tehát azonnal 

és hosszútávon is élvezheti, hiszen akár 9-12 hónapig is fenn-

maradhatnak.

milyen gyakran kell e kezelést ismételni? 

Ha az orvos egyébként másképp nem dönt, az elkövetke-

zendô 9-12 hónapban nincs szükség a beavatkozás ismétlésére.

melyek a lehetséges mellékhatások? 

Van-e gyógyulási idô? 

Mivel az Esthélis és a Fortélis az emberi testben természetes 

módon is megtalálható hialuronsavat tartalmazza, ezért nincsen 

a beavatkozásnak mellékhatása. Elôtte nem kell allergiatesztet 

végezni és máig nem érkezett komolyabb mellékhatásról vissza-

jelzés.

keresse fel orvosát, hogy mielôbb megszépülhessen!
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