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Nowości

GelaVis HA Premium 

Firma biotechnologiczna Noviere, znana dotychczas 

w ortopedii, gastroenterologii i chirurgii, wprowadza 

opatentowaną technologię STAbHA w postaci doust-

nych kapsułek o nazwie Gelavis HA Premium. To proste 

wsparcie dla kobiet i mężczyzn cierpiących z powodu 

niedostatecznego nawilżenia skóry, co więcej mówimy 

także o pacjentach z ATZ. 

W	oparciu	o	aktualne	badania	kliniczne	 (randomizowane,	 

z podwójnie ślepą próbą i kontrolowane placebo) dysponu-

jemy wiedzą, że doustna suplementacja kwasu hialurono-

wego o znanej masie cząsteczkowej i odpowiedniej dawce 

dziennej przynosi korzyści w zakresie istotnego wzrostu na-

wilżenia skóry zarówno w obrębie twarzy, jak i całego ciała, 

poprawiając tym samym napięcie skóry. Ponadto, odżywia 

więzadła	i	ścięgna.	Metabolizm	doustnie	podawanego	HA:	

90% jest wchłaniane, brak enzymów depolimeryzujących, 

na poziomie jelita cienkiego, grubego i kątnicy urucho-

mienie transportu tkankowego i po częściowej depolime-

ryzacji przez bakterie jelitowe, za pośrednictwem układu 

limfatycznego dotarcie do właściwych tkanek: wysycenie 

następuje głównie w skórze.

Osoby	 w	 różnym	 wieku,	 dbające	 o	 swój	 wygląd	 mogą	 

korzystać	 z	 GelaVis	 HA	 Premium,	 ponieważ	 to	 właściwy	

preparat, który posiada optymalną dawkę i proporcje mas 

cząsteczkowych	 HA	 zawarte	 w	 1	 kapsułce. 

Skład:	70	mg	HA	o	masie	cząsteczkowej	po-

wyżej	1000	KDa+	30	mg	HA	

o masie cząsteczkowej po-

między	 150-1000	 KDa	 wraz 

z	20	mg	witaminy	C.

Łącznie	100	mg	HA	o	znanych 

 masach cząsteczkowych. 

Tak	 świadome	 rozwiązanie 

w	biotechnologii	wymaga	wiedzy	 i	 doświadczenia.	 Inno-

wacyjna terapia do szerokiego spektrum działania: bez 

zabiegowo dla osób nie wymagających bezpośredniej  

ingerencji w tkanki, ale i pozabiegowo w klinikach derma- 

tologii estetycznej dla osób wymagających ingerencji. 

Jako	 terapia	 zabierana	 przez	 pacjenta	 do	 stosowania  

w domu wzmacniająca efekty działania z użyciem injekcji. 

Można	stosować	po	każdej	ingerencji	w	tkanki	skóry.	Udoku-

mentowano,	że	doustna	suplementacja	HA	jest	w	pełni	bez-

pieczna.	Maksymalną	dzienną	dawką	stosowaną	do	12	mie-

sięcy	była	dawka	240	mg,	do	1	miesiaca	360	mg.	GelaVis	HA	

Premium jest produktem gabinetowym, dostępnym w klini-

kach	dermatologii	estetycznej,	jak	i	na	platformie	Noviere.

NoviERE S.R.o. Sp. z o. o.

www.noviere.pl www.gelavis.pl

Czołowa polska trenerka fitness – Ewa Choda- 
kowska wraz ze swoim partnerem biznesowym, 
producentem zdrowej żywności – Purella Food 
wprowadziła linię przekąsek skierowaną do 
wszystkich dbających o zdrowie i dobrą formę.  
W trosce o ciało i umysł, z zachowaniem zdecydowanej  
przyjemności z jedzenia, stworzono grupę produk- 
tów trafiających nawet w bardzo wysublimowane 
gusta smakowe zwolenników zdrowego stylu życia. 
Linia BeRAW zbudowana jest z 4 kompozycji  
smakowych batonów i 3 propozycji słodkich  
kuleczek, które doskonale wpisują się w jadłospis osób  
aktywnych i dbających o właściwe odżywianie. 

Zarówno	batony	jak	i	kulki	BeRAW	są	dostępne	w	sieci	drogerii 

Rossmann	w	całej	Polsce	oraz	wybranych,	dużych	sklepach	 

Carrefour.	 Można	 je	 zamawiać	 również	 w	 sklepie	 on-line	 

Rossmann	oraz	sklep.bebio.pl.

PuRELLA FooD Sp. z o.o.

www.purellafood.pl

BERAW – zdrowe oblicze słodyczy, czyli...
 fit przekąski autorstwa Ewy Chodakowskiej


