


CG Styler600 - dynamiczny i funkcjonalny wypełniacz

➢ Natychmiastowy efekt.
➢ Wypełnienie i rozluźnienie z zachowaniem mimiki.
➢ Peptydowa stymulacja.
➢ Idealny do trudnych obszarów, gdzie występuje cienka skóra.
➢ Naturalny efekt.
➢ Jednorazowy zabieg.
➢ CE 2265 – dopuszczony na obrotu na rynku Polskim.

CG Styler600 to produkt z przyszłości!
Pozwala wypełnić to co do tej pory było najtrudniejsze, czyli mimikę twarzy, nie blokując ruchu. 
Po zabiegu jest natychmiastowy efekt. 



CG Styler600 - dynamiczny i funkcjonalny wypełniacz

➢ Kwas hialuronowy 1% 
chemicznie sieciowany PEGDE (polyethylene glycol diglidyl
ether), stabilizowany i zawieszony w soli fizjologicznej 
buforowanej fosforanami przy pH=7, stężeniu 10mg/ml (HA), 
wysoki stopień lepkości i elastyczności (masa HA 2,5-3,0 Mda).

➢ CG Styler600 kompleks peptydowy: 

▪ Sh-Pentapeptyd-12 SP: naśladuje działanie 
neuromodulatora, działanie „botox-like”. 

▪ Octapeptyd-11: hamuje działanie hialuronidazy. 

➢ Pojemność 1ml w technologii powolnego uwalniania.

Zwiększa biokompatybilność 
hydrożelu oraz oporność 

na trawienie enzymatyczne



Zalety PEGYLACJI

Zamaskowanie HA 
przed układem 

immunologicznym

Ochrona żelu 
przed trawieniem 
enzymatycznym

Zwiększa mechaniczną 
odporność żelu

Brak ziarniniaków, 
możliwa do wykorzystania 

większa ilość

Dłuższy efekt działania

Odporność na t, RF, UV



Sieciowanie PEGDE vs. BDDE

✓Mniejszy obrzęk tkanek

✓Większa elastyczność

Usieciowanie PEGDE – 30 lat doświadczenia jako stabilizator głównie leków (chemioterapia)
- bez efektów ubocznych.

Większy profil bezpieczeństwa- wybór dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, 
alergicznymi.

Dobry wybór dla pacjentów początkujących w zakresie zabiegów estetycznych.



Produkt Sieciowanie Lepkość
Potencjał 

wolumetryczny
Spoistość Pojemność

Masa 
cząsteczkowa

HA %

REVOFIL Fine 10~30 (10) 70 0,21 1ml 1,0~1,5M Da 2,30%

CG Styler600 1~10 (5) 30 0,16 1ml 2,5~3,0M Da 1,00%

Prostrolane Natural-B
0,1~5 

(0,5~1,0)
5 0,40 2ml

1,0~1,5M Da 
0,70%

Charakterystyka porównawcza



✓ Glabella
✓ Kurze łapki

✓ Dolin łez, okolice oka
✓ Fałdy nosowo-wargowe

✓ Zmarszczki poprzeczne czoła
✓ Zmarszczki akordeonowe

✓ Bar code
✓ Czerwień wargowa
✓ Obręcze Wenus

Wskazania:



➢ Różnorodne techniki iniekcji:
▪ Liniowo: 27G, głębokość: 1,5-2mm

▪ Mikrobolus: 30G, głębokość: 3-4mm

▪ Kaniula: 25G, do skóry właściwej, podskórnie 
w dowolnym kierunku

➢ Kontrola szybkości dostarczania substancji

➢ Utrzymuje się w skórze 4-6 miesięcy:
▪ I zabieg – efekt naprawy tkanek

▪ II zabieg – efekt addytywny

Sposób podania



➢ Zmniejszenie głębokości zmarszczek.

➢ Efekt liftingujący bez nadmiernej wolumetrii.

➢ Zwiększenie elastyczności skóry dzięki większej produkcji kolagenu, elastyny, fibronektyny.

➢ Poprawa jakości skóry.

*Rola fibroblastów w syntezie 
macierzy zewnątrzkomórkowej

*Produkcja kolagenu 
i proteoglikanów

*Mikroiniekcje pobudzają 
proliferacje fibroblastów

Efekty



➢ Wzrost indeksu mitotycznego w obrębie nabłonka (wskaźnik regeneracji komórek).

➢ Wzrost zawartości kolagenu (wskaźnik rekonstrukcji skóry).

➢ Aktywna odbudowa gęstości skóry właściwej.

➢ Ochrona komórek przed działaniem wolnych rodników.

➢ Odbudowa właściwości wiskoelastycznych
(wzrost ekspresji genu inhibitora elastazy).

➢ Mikroiniekcje – stymulacja metabolizmu – zwiększenie 
przepływu krwi i limfy = pobudzenie mikrokrążenia.

Efekty
Regeneracja

Oczyszczanie

Detox



➢ Wyjątkowo plastyczny.

➢ Doskonała integracja z tkankami.

➢ Adaptacja do ruchów mimicznych.

➢ Brak/minimalny obrzęk (bez efektu „kaczego dziobka” przy pracy w obrębie górnej wargi).

➢ Naturalna minimalna wolumetria.

CG Styler600 – Wskazany masaż okolicy zabiegowej

„Bar Code” – kod kreskowy















Dziękujemy


