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O QUE FAZ DE

UM PREENCHEDOR DIFERENTE?
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A LG Chem Ltd. sediada em Seul é a maior empresa de produtos químicos da Coreia
do Sul e pesquisa produtos à base de Ácido Hialurônico de origem não-animal desde
1990. É uma das poucas fabricantes de Ácido Hialurônico como matéria-prima, e por
isso assegura o controle das etapas da produção, garantindo a qualidade do
conteúdo de cada seringa; 5
Dentre os diferentes materiais de preenchimento existentes no mercado, o Ácido
Hialurônico é a substância que apresenta maior
biocompatibilidade e isso
1
representa segurança ao paciente.
Cada produto a base de Ácido Hialurônico possui características próprias que os
diferencia no mercado. Essas diferenças deﬁnem a capacidade do produto em
fornecer ao paciente um resultado natural e duradouro. 2
Por meio de grandes e constantes investimentos em pesquisas na área de Ácido
Hialurônico de grau médico, a LG Chem desenvolveu a tecnologia
HICE, High
Concentration Equalized Cross-Linking Tecnology.
HICE – Reticulação Equalizada de Alta Concentração.
Graças a Tecnologia HICE, a modiﬁcação de cross-linking do tipo pendente diminui
enquanto a taxa de reticulação aumenta e garante ao YVOIRE ® o maior percentual de
cross-linking entre os preenchedores mais vendidos no mundo. 4, 6
A tecnologia HICE começa com o uso de Ácido Hialurônico de alto peso molecular
(3 MDa) produzido por bio-fermentação, e assim as moléculas desse ácido
permanecem relativamente intactas.
O processo de fabricação, incluindo a modiﬁcação (reticulação) com o agente
químico BDDE irá alterar a estrutura e as propriedades naturais do Ácido Hialurônico. 3
Com o aumento do uso de produtos à base de Ácido Hialurônico, complicações
tardias se multiplicam e há uma tendência mundial em atribuí-las a resíduos do
agente reticulador – BDDE. O baixo teor de modiﬁcação (MOD) do YVOIRE® gera um
produto mais puro e tem como consequência um baixo percentual residual de BDDE. 4
Portanto, propriedades mecânicas mais altas podem ser obtidas, garantindo ao
YVOIRE® melhor efeito clínico, maior durabilidade e menor residual de modiﬁcação.5

Atualmente são mais de 20 milhões de injeções em 40 países; 5
Matéria prima com FDA (EUA) e certiﬁcação europeia EDQM*; 5
Único com tecnologia HICE, que assegura o uso de matéria prima de alto peso
molecular, mais puro e mais resistente a condições adversas;

5

Maior percentual de Cross-Linking (30%) entre as marcas mais vendidas do
mercado, gerando melhores resultados; 6
YVOIRE® apresenta, comprovadamente, o menor grau de modiﬁcação bioquímica
entre os produtos mais vendidos no mercado; 6
O Yvoire demonstra menor necessidade de força de extrusão entre as marcas
mais vendidas do mundo; 5
Seringa com exclusivo sistema Schott COC, resistente a quebra e antivazamento. 5
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Estes produtos são dispositivos médicos.
Leia as Instruções de Uso antes da utilização.
YVOIRE CONTOUR
Registro ANVISA N°. : 80057050008
YVOIRE CLASSIC PLUS / YVOIRE VOLUME PLUS
Registro ANVISA N°. : 81542680001

