


Daha Keskin
Daha Belirgin
Hatlar

Çene ve çene hattını belirlemede daha keskin ve daha 
belirgin bir dokunuş, nazolabial oluklar ve marionette 
çizgiler için güçlü lifting etkisi, yanak bölgesinde 
istenilen yerlerde hacim artışı, el yüzeyinde yaşlanma 
karşıtı dokunuşlar için dolgunluk etkisinin yanında 
cildinizdeki kolajeni artıracak yepyeni bir ürün.



KOLAJEN NEDİR?
NE İŞE YARAR?

KOLAJENİN FAYDALARI
NELERDİR?

KOLAJEN EKSİKLİĞİNDE
NE OLUR?

Vücudumuzun yapı taşı olan kolajen kemiklerde, kas-
larda, tendonlarda ve deride bulunan bir proteindir. 
Bu proteinin temel görevi dokulara destek sağlamak, 
doku ya da organların canlı ve esnek görünmesine ve 
kalmasına yardımcı olmaktır.

Novuma enjekte edilebilir implant; nazolabial gibi orta veya şiddetli yüz kırışıklıkları ve kıvrımlarını 
düzeltmek için subdermal implantasyon olarak ve ayrıca insanlarda yüz yağ kaybı belirtilerinin 
(lipoatrofi) giderilmesi için kullanılır.

Ürün içeriğindeki mikrokürelerin etkin stimilasyonu sayesinde, jel taşıyıcısının yerini alan bağ doku 
büyümesi birkaç ay içerisinde tamamlanmaktadır.

Kusurlu alan zamanla otolog bağ dokusu ile doldurulur. Eşsiz fiziksel özelliklerinden dolayı
hidroksiapatit mikrokürelerinin toplam biyoyararlanımı tahmin edilebilir, kontrol edilebilir ve 
ayarlanabilirdir. 

Novuma elmacık kemiği, nazolabial kıvrımlar, çene, çene çizgisi, çene katlama, alt yanak, burun 
köprüsü, oral komissürler ve gülme çizgilerinde kullanılabilir.Cilt ve kaslarımızdaki kolajen, bağ dokumuzu güçlen-

dirmekle görevlidir. Cildimize dayanıklılık, esneklik ve 
canlılık kazandırır.

Genç yaşlarda vücudumuz tarafından sıkça üretilen 
kolajenin üretimi 30’lu yaşlardan sonra %10 ila %20 
oranında azalmaktadır. Kolajen miktarı yalnızca yaş 
ilerlemesi ile değil, beslenme değişiklikleri, çevresel 
faktörler, stres, sigara kullanımı, güneşe maruz kal-
ma gibi çeşitli faktörlerden de etkilenmektedir. Kolajen 
üretiminin azalması yüzümüze yorgun bir ifade kattığı 
gibi cildimizde de kırışıklık, çizgi, asimetri, çukur gibi 
sorunlara neden olur. Cilt sorunlarının yanı sıra eklem 
kıkırdaklarımız zayıflayıp, kemiklerimiz güçsüzleşme-
ye başlar. Bu süreçler için çok önemli olan kolajeni ye-
rine koyabilmek adına dışarıdan takviye alınabilir.

KOLAJEN ARTIRICI 
DERMAL DOLGU



İçinizdeki
Güzelliği Uyandırın
Doğal sonuçlar elde etmenizi sağlayan Novuma içinizdeki güzelliği uyandıracak, daha 
dinamik, canlı ve genç görünen bir yüze kavuşmanıza yardımcı olacaktır.

Novuma bir kolajen uyarıcısıdır. Enjekte edildiği andan itibaren cildinizde lifting ve 
toparlama etkisi göstermektedir. Uzun süreli etkisini fibroblastların aktivasyonunu 
artırarak, cildinizin doğal kolajenini üretmesini sağlayarak gösterir.

Klinik olarak gözlemlenmiş 12-24 ay aralığında devam eden uzun süreli etkisiyle 
hastalar açısından anlamlı, güzel estetik sonuçlar ve yüksek memnuniyet oranı sunar.

DERİ 
REJUVENASYONU

KOLAJEN UYARIMI

KOLAJEN ARTIŞI

DERİ KALİTESİ

ELASTİKİYET

Yapışkan jel özelliği ile 
kolay şekil verilebilir.

Derin enjeksiyon derin dermis ya 
da subdermal doku tabakasına, 
subkutan yapının kenarına yerleştirilir.

Uygulamadan sonra dolgu etkisinin 
yanında fibroblastları uyarır.

Tip(III)kolajenden Tip(I)kolajene 
dönüşür.

Kolajen artışı ile çok kısa dönemde 
deri kalitesi ve kalınlığı artar. Canlı ve 
parlak bir görünüm sunar.

Elastin artışı ile esnek ve biçimsel bir 
deri etkisi sunar.
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Uygulama öncesi
yaşlı ve deforme

cilt dokusu. 

Uygulama sonrası
hemen kaldırma

etkisi görünür.

Mekanik etki ile
fibroblastları

uyararak kolajen
üretimini başlatır.

Cilt kalitesini
arttırarak cilde destek
verir ve uzun dönemde
parlak ve pürüzsüz bir

görünüm sağlar.
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Novuma uygulaması hızlı ve güçlü lifting etkisi sağlar.

Yanak, çene hattı ve çenenin yeniden hacim almasını sağlayarak belirgin ve
keskin bir görünüm sağlar.

Derin nazolabial kıvrımların ve marionette çizgilerin düzeltilmesinde kullanılır.

Fasiyel lipoatrofi sonucu aşırı hacim kayıpları, ellerde yaşa bağlı hacim
kayıplarının düzeltilmesinde kullanılır.

Homojen Dağılım
Pürüzsüz Yüzey
Dokuya Yüksek Uyum

Jel taşıyıcı içerisinde süspanse edilmiş Kalsiyum 
Hidroksiapatit mikroküreciklerin 25-45 mikron 

boyutlarındaki elektron mikroskobu görüntüleri

UYGULAMA ALANLARI
Novuma; Kolajen artışı ve lifting etkisiyle hızlı ve doğal sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Çene HattıYanaklarEller Çene Ucu

ENJEKSİYON TEKNİKLERİ



ÜRÜN 
KÜNYESİ

ÜRÜN 
ÖZELLİKLERİ

Jel Yapısı
Kolay enjeksiyon sağlamaktadır.

İçerik
%65 Karboksimetil Selüloz 
jel taşıyıcı içinde %35 CaHA 
mikroküreciklerden oluşmakta 
olup, kürecik çapı 25-45 
mikrondur.

Etki Gücü
Anında dolgu etkisi, deri 
rejuvenasyonu, lifting ve kontur, 
fibroblastları uyararak kolajen 
artırımı

Etki Süresi
12-24 ay boyunca devam eden etki

Güvenilirlik
CE belgeli %100 biyouyumlu etken 
madde

Ambalaj
1 x 1.5cc

Damarların ve kirişlerin
belirginleşmesi durumunda,

Kuruluk, kırışıklık ve el derisinde
incelmeler görüldüğünde,

Cildin yenilenme ve parlamaya
ihtiyacı olduğunda,

Eldeki dolgunluk azaldığında,

Çene ve çene hattını belirlemede
etkili bir üründür.

Toparlayıcı etkisiyle güçlü lifting ve
düzeltme sağlamaktadır.

Dolgunluk etkisinin yanında
cildimizdeki kolajeni artırmasıyla
2 etkiyi tek ürünle yaşatır.

%100 Biyouyumlu ve tamamen
çözünen dolgu maddesidir.
Derin dermis ve subdermise uygulanır.




