


אפקט הגיל  על האזור הפריאוקולרי סביב העיניים

ספיגת שומן מתחת לגבה.➢
העמקת השקע מעל העין בצורה לא אחידה.➢
צניחת הגבה הצדדית בגלל הקטנת כרית השומן ➢

התומכת בגבה.
הופעת קמטים עקב "ריקון" השומן.➢
היווצרות שקע בין הלחי לעפעף - "מרזב הדמעות".➢
צניחת הלחי כלפי מטה.➢
הופעת הקפל בין האף לשפה (הקמט הנאזולביאלי).➢



הגורמים האפשריים למראה של שקיות מתחת לעיניים הם:
בלט שומן, עודף עור, עיוות הצורה של מרזב הדמעות - 

השקע שמעמיק  במהלך השנים כתוצאה מאטרופיה, הידלדלות רקמות השומן .

Nucleofill Soft Plus Eyes  -ג'ל המורכב משברים 
של שרשרות פולינוקלאוטידיות במשקל מולקולרי 

נמוך. המבנה בצפיפות גבוהה אך משק

ל מולקולרי נמוך מאפשר חדירה מהירה לרקמות 
וגירוי יעיל.

 Nucleofill Soft Plus ההשפעות המועילות של
Eyes  ברקמות העמוקות:

מאט את פירוק מטריצה עצם וקידום חלוקה ❏
מחדש הומוגנית של רקמת שומן.

ארגון ובנייה ביולוגית  מחודשת של ❏
השכבות העמוקות במהלך 30/60 יום 

מתחילת הטיפול.



 Nucleofill Soft Plus Eyes

ג'ל הזרקה מהפכני  המבוסס על פולינוקלאוטידים פעילים שתוכננו במיוחד להחייאת 
העור ולבניה מחודשת של העור. 

 Nucleofill Soft Plus Eyes
 מבוסס על פולינוקלאוטידים ממקור טבעי בעלי משקל מולקולרי נמוך, מטוהרים 

מוצרים הקיימים  כיום בשוק לטיפול באזור הפריאוקולרי סביב העיניים:מאוד, המיועדים  לשיפור הטרופיזם של האזורים סביב העיניים.

תכשירים מבוססי חומצות אמינו וויטמינים לשיקום והחייאה של העור - אינם מהווים פתרון ➢
להזנת הרקמות ושיפור זרימת הדם המקומית באזור סביב העיניים.

 חומרי מילוי על בסיס חומצה היאלורונית -השפעה לטווח בינוני אך ללא התחדשות מבנית ➢
.Bio-restructuring של העור

חומרי מילוי על בסיס סידן הידרוקסיפטיט (אפקט בעייתי הנשאר זמן רב יותר מחומצה ➢
היאלורונית)



Nucleofill Soft Plus  Eyes  מטריצת פולינוקלאוטידים טהורה במיוחד  המסוגלת להפעיל
 תהליכי  בנייה מחודשת של העור הן בשכבה העמוקה (רקמת שומן ועצם) והן בדרמיס (גירוי 

פיברובלסטים).

השפעה בשכבת הדרמו-אפידרמלית.➢
השפעה ברמת כלי הדם.➢
השפעה ברמת רקמות עמוקות➢

:Nucleofill  Soft Plus Eyes  המאפיינים הייחודיים של

ג'ל המורכב משברים של שרשרות פולינוקלאוטידיות 
במשקל מולקולרי נמוך.

המבנה בצפיפות גבוהה אך משקל מולקולרי נמוך 
מאפשר חדירה מהירה לרקמות וגירוי יעיל.



ההשפעות המיטיבות של   Nucleofill Soft Plus Eyes  ברמה הדרמו-אפידרמלית
שיפור איכות העור והפחתת קמטים.

אפקט לחות, הודות ליכולתם של המטריצות הפולינוקלטידיות לקשור מים ,אפקט של “ספוג אלקטרוסטטי “ המעניק הידרציה עמוקה ➢

לרקמות - ביורויטליזציה- החייאת העור.

השפעה נוגדת חמצון לטווח הארוך. המבנה הכימי של ג'ל פולינוקלאוטיד מסוגל לחסום את הרדיקלים החופשיים באמצעות טבעת ➢

חנקנית. יכולת חסימת הרדיקלים החופשיים ממשיכה גם לאחר  הפירוק  האנזימטי.

אפקט ממריץ ברמה פיברובלסטית- פולינוקלאוטידים  מפעילים שני קולטנים על תאי פיברובלסטים :  CD 39 ו-CD40 הגורמים לייצור ➢

מואץ של קולגן מסוג 1 המאפשר אפקט הרמה  מיידי ומיצוק העור.

השפעה חשובה הקשורה לעלייה במספר ובפעילות המטבולית של פיברובלסטים  המייצרים  בין היתר את הרכיבים הסיביים, שעמם ➢

נמנים בעיקר הקולגן והאלסטין.

השפעה מטבולית- פולינוקלאוטידים תורמים לאינטגרציה מחדש של מספר מרכיבים אוטולוגיים בסיסיים (גליקוזואמינוגליקן בעלי ➢

תפקיד מרכזי ברקמת החיבור, חלבונים, גליקופרוטאינים, סיבים וכו') המסייעים בשמירה על פונקציונליות פיזיולוגית.



ההשפעות המיטיבות של Nucleofill Soft Plus Eyes ברמת כלי הדם:

כחלק מתהליך ההזדקנות הטבעית של גופנו דפנות כלי הדם נחלשות בשל פגיעה בסיבים 
התומכים בהם.

פולינוקלאוטידים גורמים לעלייה בשגשוג התאים עם אפקט אנגיוגנזה - היווצרות של כלי 
דם חדשים והגברת זרימת הדם.

גירוי קולטני A2 משפר את כלי הדם מפחית  אפשרות להיווצרות בצקת.

היעלמות שקיות העיניים מתרחשת בהדרגה, במשך 30 יום.



Nucleofill  Soft Plus Eyes  מהווה שיפור משמעותי 
 באזורים  בהם מתבטא אובדן מתקדם של חיוניות של רקמות, 

מאט את פירוק מטריצת העצם ומקדם חלוקה מחדש 
הומוגנית של רקמת השומן.

bio-restructuration תהליך זה מוביל לבנייה מחודשת
של  השכבות העמוקות תוך 30/60 ימים מהטיפול.

 Nucleofill  Soft Plus Eyes ההשפעות המיטיבות של
על הרקמות עמוקות.

LIPOGENESIS



 Nucleofill Soft Plus Eyes המאפיינים של

ג'ל פולינוקלאוטיד 15 מ"ג ב-2 מ"ל

KD 50-100 משקל מולקולרי כ

רמת חומציות pH בין 6.8 ל-7.2

Pa*s 28 - 35 צמיגות

30g*13mm באריזה כלולות שתי מחטים



 Nucleofill Soft Plus Eyes המאפיינים הייחודיים של
ג'ל המורכב משברים של שרשרות פולינוקלאוטידים  במשקל מולקולרי נמוך.

יתרון:

המבנה בצפיפות גבוהה אך משקל מולקולרי נמוך 

מאפשר חדירה מהירה לרקמות וגירוי יעיל.
 סביב העיניים הרקמות  הן  עדינות ביותר לכן, שימוש במוצרים

 בעלי צמיגות גבוהה עם משקל מולקולרי גבוה 

עלולים לגרום לבעיות ברמת הרקמה:

ספיגה יתרה של מים באזור ההזרקה.➢
בצקות שקשה לספוג.➢
לעורר לאט מדי את  תאי הרקמה. ➢



אינדיקציות לשימוש:

אינדיקציות לשימוש:

נפיחות / שקיות מתחת לעיניים.❖
טיפול בקמטים סביב העיניים. שיפור מבנה ❖

האפידרמיס.
צללים מתחת לעיניים❖
עיבוי של הדרמיס.❖
בנייה מחודשת Bio Restructuring של ❖

הרקמות העמוקות.
שיפור קמטים שטחיים ללא שימוש בחומרי ❖

מילוי.
לפני ואחרי פרוצדורות כירורגיות ( ❖

Blepharoplasty, ליפטינג, לייזר).

התוויות נגד לשימוש:

אין להשתמש במטופלים אלרגיים למרכיבי המוצר.➢
אין להשתמש במקרה של עודפי שומן בעפעפיים ➢

התחתונים.
אין להשתמש במקרה של בצקת בעפעף תחתון ➢

(שקיות נוזלים).



Nucleofill Soft Plus Eyes  פרוטוקול טיפולי

הפרוטוקול המומלץ הינו:  שני מפגשים, 
בהפרש של  14 , יום ולאחר מכן, שני מפגשים 

נוספים, בהפרש של 21 ימים:
➢T0
➢T14
➢T35
➢T49

בהמשך מומלץ  פגישת תחזוקה אחת 
לשלושה חודשים.

 Pomfus technique - טכניקה מיקרו-פפולרית
 bio-restructuring effect

הזרקת כמות קטנה של חומר   0.05 מ"ל
 Nucleofill Soft Plus Eyes לדרמיס השטחי, המרחק בין 

הנקודות אינו עולה על 0.5 ס"מ.



 Nucleofill Soft Plus Eyes  פרוטוקול טיפול
קנולה G 25/27 באורך 4/5 ס"מ, תוך שחרור כמות 

של כ-0.2 מ"ל לקו, ביצוע ריצוף בטכניקת מניפה 
של האזור על ידי שמירה על מרחק של כ-0.7 ס"מ 

בין קו למשנהו.
 שני מפגשים, בהפרש של 14 ,

ולאחר מכן,
שני מפגשים נוספים, בהפרש של 21 ימים:

➢T0
➢T14
➢T35
➢T49

בהמשך מומלץ  פגישת תחזוקה אחת 
לשלושה חודשים.

הזרקת  Nucleofill Soft Plus Eyes  בהיפודרמיס
בטכניקת רטרוגרדית ליניארית עם צינורית  קנולה 

לטיפול  להתחדשות מבנית  של העור ברקמות 
עמוקות.

על ידי שימוש בקנולה ,ההזרקה מופחתת כאבים, 
שכיחות נמוכה יותר של שטפי דם.



 NUCLEOFILL SOFT PLUS EYES  פרוטוקול טיפול

לפני ואחרי 4 מפגשים טכניקת רטרוגרדית 
לינארית טכניקת הפיפוע לפני ואחרי 2 

מפגשים 

טכניקת הפיפוע לפני ואחרי 4 מפגשים 



פרוטוקול שילוב  טיפולי בין בוטולינום טוקסין ו- 
 Nucleofill Soft Plus Eyes

➢T0 Nucleofill Eyes
➢T7 Nucleofill Eyes
➢T14 botulinum toxin
➢T44 Nucleofill Eyes



פרוטוקול שילוב טיפולי  בין מוצרי רויטילציה 
Nucleofill Soft Plus Eyes תואמים לאזור סביב העיניים עם

➢ T0 Revitalizing product
➢ T7 Nucleofill Eyes
➢ T14 Revitalizing product
➢ T21 Nucleofill Eyes
➢ T28 Revitalizing product
➢ T35 Nucleofill Eyes



פרוטוקול טיפולי  Nucleofill Soft Plus Eyes   לפני ניתוח
Nucleofill Soft Plus Eyes מתאים במיוחד לטיפול באזור הפריואוקולרי לפני ביצוע 

טכניקה כירורגית, כגון בלפרופלסטיקה או פלזמה קלאסית.
הפרוטוקול המומלץ הינו  2 מפגשים, בהפרש של 14 ימים,

סיום שבועיים לפני הניתוח, ולאחר מכן
 2 מפגשים לאחר 60 יום מהניתוח בהפרש של 30 יום אחד מהשני.

➢ T0   Nucleofill  Soft Plus Eyes
➢ T14 Nucleofill  Soft Plus Eyes
➢ T42 ניתוח 
➢ T102 Nucleofill  Soft Plus Eyes
➢ T132 Nucleofill  Soft Plus Eyes


