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Halusitpa sitten uudistaa ihoa, tasoittaa ryppyjä tai 

muotoilla kasvonpiirteitä tai huulia on Revanesse tuote, 

joka saa sinut näyttämään hyvältä ja tuntemaan olosi 

upeaksi. Sen esteettinen lopputulos on välitön ja pitkä-

kestoinen. 

Revanesse-tuotteiden kantavana pohjana toimii Texofix

-teknologia. 

Tuotteiden kaksoislinkityksen valmistuksessa käytetyt 

metodit ovat maailman kehittyneimpiä ja innovatiivi-

simpia. Kehittyneiden tuotteiden avulla voidaan hoi-

doissa saavuttaa pitkäkestoinen ja luonnollinen lopputu-

los. 

Patentoitu prosessi takaa myös sen, että tuote on helppo 

injektoida ilman, että viskositeetin määrässä tingitään. 

Revanesse Ultra  kestää ihossa ja huulissa pisimpään,  

8-12kk.  

Se muotoutuu huuliin ja ihonalaiskudokseen tasaiseksi 

ja tulos on kaunis sekä luonnollinen. 

 

Hoitotoimenpide 
 
Hoitoalue puudutetaan pintapuudutteella (noin 
15min), minkä jälkeen täyteaineet injektoidaan 
ohuella neulalla tarkasti valittuun kohtaan ihon 
alle tai huuliin. Tämän jälkeen lopputulosta muo-
kataan vielä kevyesti hieromalla ja painelulla. 
Hoitotoimenpide kestää noin 30 minuuttia, minkä 
jälkeen tulos on nähtävissä välittömästi. 
Koska käsittely on ei-kirurginen, voit jatkaa nor-
maalia elämää mahdollisimman nopeasti. 
 
Kysy hoitoloistamme juuri sinulle sopivaa hoito-
muotoa. 
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Kaunis ja nuorekas iho helposti ja turvallisesti 
 
Revanesse-tuotteet on valmistettu uusimman ja edis-
tyneimmän kaksoislinkitysteknologian avulla. Inno-
vatiivisen tuotekehittelyn tuloksena tuotteet ovat kor-
kealaatuisia hyaluronihappo-täyteaineita, joiden käyt-
tö on turvallista ja vaikutus pitkäkestoinen. Revanes-
se-tuotteet sisältävät korkeimman mahdollisen pitoi-
suuden sidottua hyaluronihappoa. 
 
Lisäksi ei-sidottu Revanesse Pure soveltuu ihon kos-
teutukseen mesoterapian tavoin sarjahoitona. 
Jokaisella tuotteella on oma tehtävänsä, mikä antaa 
enemmän valinnanvaraa ihon ikääntymisen ehkäi-
syyn. 
Aika vierii ja kasvomme muuttuvat ajan myö-
tä  vanhetessamme. Revanesse on hyaluronihappo-
geeliä, jolla voidaan täyttää ryppyjä ja juonteita sekä 
täyteläistää huulia.  
 
Hyaluronihappo on luonnollinen  täyteaine,  jota 
esiintyy ihossa ja kehossa luonnostaan.  Hyaluroni-
happo myös hajoaa ajan myötä vedeksi ja pois-
tuu  kokonaan elimistöstä, joten hoitotulos ei ole py-
syvä.  
Hoito voidaan haluttaessa tämän jälkeen uusia. 

Kaunis ja nuorekas iho helposti 
ja turvallisesti 

Käyttökohteet ja hinnat 
Revanesse Ultra  
8-12kk  1 ml, 25g/ml  320€ 
 -Huulien muotoilu ja täyttö 
- Suupielet 
-Syvät rypyt ja juonteet kasvoilla 
-Sibeliusrypyt   
-Kasvojen kohotus ja kiinteytys  
-Leuka,leukalinja  
-Posket  
-Marionetti-poimujen häivytys 
-Nasolabiaalijuonteet 
-Nenän muodon korjailu . 
-Kulmakarvojen välisiin ryppyihin ja nenänvarren poikki-
ryppyyn 
 
Revanesse®   

6-8kk 1 ml, 25g/ml  300€    
 
- Kulmienkohotus / Revanesse 
-Silmän ympärysalueet / Revanesse 
-Nasolabiaalijuonteet  
-Suun ja nenän väliset alueet 
-Kasvojen hennommat juonteet ja rypyt 
Huulet ovat usein katseen ja huomion keskipiste.  
Revanesse Lips  tekee huulistasi täyteläisemmät, korostaa 
huulirajaa ja tekee amorinkaaresta selkeämmin erottuvan 
luonnolliselta näyttävällä tavalla. Poistaa mm huulirypyt 
tehokkaasti. 
 
Revanesse Lips / Kiss  
6-8kk 1 ml, 25g/ml    320€ 
Huulien täyteläistäminen ja kosteuttaminen, huulirajan ryp-
pyjen korjaus. 
 
 
Revanesse Pure 1 ml, 14g/ml  
20-26kk 340€  
Sarjahoitona 4 *1ml  1200€ 
 
soveltuu ihon kosteutukseen ja kiinteytykseen mesoterapian 
tavoin.  Kuiva ja eloton iho: Revanesse Pure palauttaa koko-
naisvaltaisesti ihon kosteutta ja samalla kiinteyttää ihoa. 
Pure injektoidaan pieninä pistoksina ihoon esim. veltostu-
neelle kaulalle, silmien ympärysalueelle tai haluttuun koh-
taan kasvoille. Kollageenin kasvu ja ihon kiinteytyminen 
alkaa välittömästi. Revanesse Pure mesoterapia sopii kaikil-
le kasvojen, kaulan, dekolteen alueille. 
 
 
Puhdas hyaluronihappo täyteaine: Ei eläinperäisiä aineosia, 
ei puuduteaineita, ei allergisoivia aineosia. 
 
 

Puhdas hyaluronihappo täyteaine:  
Ei eläinperäisiä aineosia, ei puuduteaineita,  

ei allergisoivia  aineosia. 


