
saypha® FILLER

saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

saypha® RICH

saypha® FILLER z lidokainą

saypha® FILLER
saypha® VOLUME

saypha® VOLUME PLUS

Croma Pharma sp. z o.o.
ul. Puławska 381
02-801 Warszawa
www.croma.pl

saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

saypha® VOLUME
saypha® VOLUME PLUS

saypha® FILLER
saypha® VOLUME

AL881_Saypha_portfolio_wersja_druga.indd   1 20.12.2018   09:55:25



Produkt
Koncentracja 
HA/Poziom  
usieciowania

Igły Opakowanie Głębokość 
aplikacji Wskazania

saypha® RICH

HA: 18mg/ml+Glycerol               
Poziom usieciowania: 

○○○○
2x30G 1/2"  
cienkościenna igła 
Terumo™

1ml szklana strzykawka powierzchniowe warstwy 
skóry

•	  uzupełnia ubytki kwasu hialuronowego  
na skutek starzenia się skóry                                                                      

•	  poprawia nawilżenie, napięcie i elastyczność 
skóry                                                                  

•	  działa jako wypełniacz drobnych zmarszczek, 
takich jak: „kurze łapki”, zmarszczki śmiechowe 
i palacza wokół ust 

saypha® FILLER
z/bez lidokainy

HA: 23mg/ml                       

Poziom usieciowania: 

●●○○      

Lidocaine: 0.3%

2x27G 1/2"  
cienkościenna igła 
Terumo™ 1ml szklana strzykawka środkowe i głębokie 

warstwy skóry właściwej

•	  koryguje średnie i głębokie zmarszczki 
mimiczne i bruzdy

•	 zwiększa objętość ust* 
 
 
 
 
 
 
* dotyczy tylko saypha® z lidokainą                           

saypha® VOLUME
z/bez lidokainy

HA: 23mg/ml                       

Poziom usieciowania: 

●●●○ 

Lidokaina: 0.3%

2x27G 1/2"  
cienkościenna igła 
Terumo™ 1ml szklana strzykawka głębokie warstwy skóry 

lub tkanka podskórna

•	 koryguje bruzdy                                               
•	  zwiększa lub przywraca objętość skóry twarzy 
•	  wykorzystywany w leczeniu rekonstrukcyjnym 

w lipoatrofii twarzy, blizn ubytkowych 
i asymetrii morfologicznej  

saypha® VOLUME PLUS
z lidokainą

HA: 25mg/ml                 

Poziom usieciowania:

●●●● 

Lidokaina: 0.3%

2x27G 1/2"  
cienkościenna igła 
Terumo™ 

1ml szklana strzykawka

głębokie warstwy skóry, 
tkanka podskórna lub 
nadokostnowo

•	 koryguje ubytek i objętość skóry twarzy
•	modeluje kontury twarzy  
•	  wykorzystywany w leczeniu rekonstrukcyjnym 

w lipoatrofii twarzy, blizn ubytkowych 
i asymetrii morfologicznej
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Linia produktów saypha® na bazie HA

Lekarz potwierdza, że poinformował pacjenta o prawdopodobieństwie ryzyka związanego ze stosowaniem wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem.
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