
 

Mitä on Restylane Vital™? 

Restylane Vital on luonnollinen ja pitkäkestoinen kauneushoito ihon 
nuorentamiseen. Kauneushoito palauttaa ihon kosketustasapainon ja parantaa 
sen elastisuutta ja pehmeyttä. Se nuorentaa ihoa sisältäpäin. 
 
Restylane Vital -tuoteperheessä on hoitoja sekä vanhemmalle iholle että 
nuoremmalle iholle sekä hoitoja aroille ihoalueille, kuten kaulalle, käsille ja 
dekolteelle. Hoidot räätälöidään yksilöllisesti. Tuoteperhe sisältää erilaisia geelejä, 
jotka pistetään ihon eri kerroksiin. Restylane Vital on ei-kirurginen kauneushoito, 
jonka tulokset ovat ihovoiteita pitkäkestoisemmat, mutta jossa ei kajota ihoon 
kuten plastiikkakirurgiassa. Hoidon suorittaa terveydenhoidon asiantuntija. 
 
Miksi Restylane Vital™? 
Kun vanhenemme, ihon laatu ja rakenne muuttuvat. Tämä johtuu biologisesta 
kellosta, mutta elintavoilla, kuten auringonotolla, on osuutensa ihon 
ikääntymisessä. Kollageeni ja elastiset kuidut vähenevät ja kehon oman 
kosteuttajan sekä hyaluronihapon laatu ja määrä vähenevät. Tämä vähentää ihon 
joustavuutta, lisää karheutta ja kuivuutta.  
 
Ihovoiteet hoitavat ihoa ulkoapäin, pinnalta, mutta Restylane Vital™ hoitaa ihoa 
sisältäpäin. Restylane Vital –hoito toteutetaan pistämällä pieni määrä stabiloitua, 
ei-eläinperäistä hyaluronihappoa ihon sisään. Tämä palauttaa ihon 
kosketustasapainon ja parantaa ihon rakennetta, koska se imee ympärilleen 
vettä. 

Mistä Restylane Vital™ koostuu?  

Restylane Vital koostuu stabiloidusta hyaluronihaposta. Hyaluronihappo on 
ydinaine, jota löytyy ihosta luonnostaan. Patentoidun NASHA™ -tekniikan avulla 
hyaluronihappo on stabiloitu, jotta sen vaikutus kestäisi pidempään. Samalla se 
on yhdenmukainen kehon oman hyaluronihapon kanssa, mikä tekee siitä 
turvallisen käyttää.  

Mitä hyaluronihappo on?  
Hyaluronihappo on sokeriyhdiste, mitä löytyy luonnostaan elävistä organismeista. 
Vuosien kertyessä ihosolujen kyky tuottaa hyaluronihappoa laskee. Ihon tilavuus 
pienenee ja ryppyjä ilmestyy. Hyaluronihapolla on kyky sitoa vettä itseensä, 
jolloin ihon tilavuus kasvaa ja rypyt sekä juonteet tasoittuvat.  

Mitä on NASHA™ -tekniikka? 

NASHA™ -tekniikka on Q-Medin patentoima tekniikka, joka stabilisoi ei-
eläinperäisen hyaluronihapon, tehden sen vaikutuksesta pitkäkestoisen, 
poistamatta kuitenkaan ominaisuutta, joka tekee siitä luonnonmukaisen.  
 

Kuinka kauan Restylane Vital -hoidon vaikutukset kestävät?  

Yksi Restylane Vital -hoitojen merkittävistä eduista on, että niiden vaikutukset 
ovat pitkäkestoisia, mutta eivät pysyviä. Hoidon vaikutuksen kesto riippuu 



 

monista tekijöistä, kuten ihotyypistä, elintavoista ja iästä. Hoitojakso koostuu 
kolmesta käsittelystä 2-4 viikon sisällä. Uusintakäsittelyä suositellaan kuuden 
kuukauden kuluttua. Tällöin riittää kuitenkin enää yksi hoitokerta. 

Kuka antaa Restylane Vital™ -hoitoja ja mitä ne maksavat?  

Restylane® hoitoja antavat valtuutetut ja Restylane® hoitojen antoon koulutetut 
terveydenhoidon ammattilaiset; plastiikkakirurgit, ihotautilääkärit ja 
sairaanhoitajat sekä muutamat kosmetologit. Kolmen kerran hoito maksaa n. 700 
€.  
 
Onko hoidossa riskejä tai rajoituksia?  
Hyaluronihappo poistuu elimistöstä asteittain muuttuen vedeksi ja on siksi 
turvallinen käyttää.  Hoitoja ei tehdä raskaana oleville tai imettäville naisille. 
Pistoshoidoissa on aina tulehdusvaara, jos toimenpiteentekijä ei huolehdi 
hygieniasta. Allergisten reaktioiden (tulehdus, turvotus, arkuus, aknetyyppiset 
reaktiot) mahdollisuus on 1/10 000. Nämä reaktiot voidaan tuloksellisesti hoitaa 
kortisonilla. 

Sattuuko Restylane Vital™ -hoito? 
Monet eivät koe hoitoa kivuliaana, mutta jotkut kokevat sen epämiellyttävänä. 
Tällöin voidaan hoidon yhteydessä käyttää puudutusgeeliä tai jäätä.  

Onko Restylane Vital™ -hoidoissa sivuvaikutuksia? 
Hoidon jälkeen voi ilmetä pientä punoitusta tai turvotusta, mutta nämä oireet 
häviävät muutaman päivän kuluttua hoidosta.  
   
Onko Restylane Vital™ – hoitojen tehosta tieteellisiä todisteita?  
Restylane -tuoteperheen hoitoja on tutkittua monissa kliinisissä tutkimuksissa. 
Tutkimukset, joissa on keskitytty ensisijaisesti ihon nuorentamiseen, ovat 
osoittaneet, että Restylane Vital™ pehmentää ihon pintaa ja parantaa ihon 
joustavuutta. 
 
Riippumattoman johtavan tutkimusryhmän tutkimus, joka toteutettiin 
maineikkaassa Michiganin yliopistossa, havaitsi, että hoito edistää ihon oman 
kollageenin, luonnon ydinaineen tuotantoa, joka saa ihon näyttämään nuorelta. 
 
Tutkimus, jonka toteutti johtava ihotautilääkäri Martina Kerscher Hampurin 
yliopistossa, osoitti, että Restylane Vital -hoidot paransivat merkittävästi ihon 
joustavuutta, pehmensivät ihon pintaa ja vähensivät karheutta. Tulokset olivat 
näkyviä ja 85 prosenttia naisista oli sitä mieltä, että lopputulos vastasi heidän 
odotuksiansa.   
 
Hyaluronihappojen terapeuttinen ja esteettinen käyttö on levinnyt laajalle: 
nivelkipujen hoitoon, hedelmällisyyshoitoihin, kudostutkimuksiin ja esteettisiin 
hoitoihin. Restylane ja Q-Med on täyteainehoitojen markkinajohtaja. Yli 10 
vuodessa on tehty yli 10 miljoonaa onnistunutta toimenpidettä. 
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