


GEO

GEO-LIFTING VTM to stymulator tkankowy do 

bioremodelingu i profiloplastyki skóry. 

Dzięki 5-punktowej technice podania 

GEO-LIFTING VTM pozwala na przywrócenie 

prawidłowej geometrii  i proporcji twarzy, utraconych wraz 

z wiekiem. 



Działaniem zabiegu z użyciem GEO-LIFTING VTM jest 

wysmuklenie rysów twarzy i silna stymulacja fibroblastów.

Dzięki wysokiej zawartości kwasu hialuronowego o niskiej 

masie cząsteczkowej i wysokiej masie cząsteczkowej preparat 

powoduje wielopłaszczyznową rewitalizację skóry i wtórne 

przywrócenie harmonii konturów twarzy. 

TYLKO 5 PUNKTÓW INIEKCJI



ZASADY 
WSPÓŁPRACY

MATERIAŁY 
MARKETINGOWE 

I GRATISY

Do zamówień o danej wartości Klient otrzymuje:

1000zł – 3 szt. Gratisów + 15 szt. Ulotek + Rabat 5%

2500zł – 5 szt. Gratisów + 30 szt. Ulotek + Rabat 10%

5000zł – 10 szt. Gratisów + 50 szt. Ulotek + Rabat 15%

REKORDOWA ILOŚĆ KWASU HIALURONOWEGO

64mg / 2ml

Hybrydowe połączenie kwasu o dwóch wielkościach 

cząsteczek dla pełnej optymalizacji skuteczności 

zabiegu

32mg  - L-HA o niskiej masie cząsteczkowej

(80-100kDA)

32mg – H-HA o wysokiej masie cząsteczkowej

(1100 – 1500 kDA)

DŁUGOTRWAŁE UWALNIANIE



32mg – L-HA + 32mg – H-HA

HYBRYDA

NISKO I WYSOKO-CZĄSTECZKOWEGO

KWASU HIALURONOWEGO

- Długotrwałe uwalnianie

- Natychmiastowe efekty

- Brak sieciowania BDDE

- Krótka i nieinwazyjna procedura zabiegowa



GEO-LIFTING VTM podany w skórę powoduje naturalne zwiększenie 

objętości tkanki i podkreślenie naturalnych konturów twarzy. 

Nadanie objętości oraz działanie wygładzające wynika z wysokiej 

zawartości dwumolekularnego kwasu hialuronowego i jego zdolności do 

rewitalizacji i wiązania wody. Produkt jest stopniowo resorbowalny, 

a efekt uwydatnienia tkanek słabnie w czasie. 



PROFILO-PLASTYKA SKÓRY

Zabieg PROFILO-PLASTYKI skóry polega na 

przywróceniu objętości i prawidłowych proporcji twarzy, 

związanych z przemieszczaniem się „trójkąta młodości”.

Zabieg pozwala na podkreślenie i rekonstrukcje 

naturalnych uwypukleń anatomicznych twarzy, dzięki 

czemu odzyskuje ona młodzieńcze rysy i kształt. 



INTENSYWNA BIO-REWITALIZACJA

Dzięki obecności rekordowej ilości dwumolekularnego 

kwasu hialuronowego, GEO-LIFTING VTM nie tylko 

natychmiast poprawia kontur i profil twarzy, ale także silnie 

rewitalizuje i odmładza skórę.



ZASADY 
WSPÓŁPRACY

PAKIETY 
PRODUKTOWE

WSZYSTKIE AKTUALNE PAKIETY SPRZEDAŻOWE
I OFERTA SZKOLENIOWA OBOWIĄZUJĄ DO  

30.07.2021

OD 01.08 OBOWIĄZUJE NOWY CENNIK 
I 

PROGI RABATOWE

PROFILOPLASTYKA SKÓRY

Profilo-plastyka twarzy, szyi, dekoltu i dłonie

Remodeling i biorekonstrukcja tkanek 

Przywrócenie trójwymiaru twarzy

Widoczny efekt liftingujący

Ekstremalne nawilżenie tkanek

Zwiększenie objętości w miejscach atrofii

Naturalny efekt wolumetryczny

Biorewitalizacja skóry

WSKAZANIA ZABIEGOWE



METODYKA ZABIEGOWA



TYLKO 5 PUNKTÓW DO PERFEKCYJNEGO PROFILU TWARZY I MŁODEGO WYGLĄDU SKÓRY

Technika zabiegowa GEO-LIFTING VTM obejmuje tylko  

5 iniekcji na stronę. 

Procedura zabiegowa została opracowana tak, aby specjalnie 

wyznaczone punkty wkłuć lokalizowały się w miejscach o 

wysokim utkaniu limfatycznym, a produkt ulegał szybkiej 

redystrybucji na całą powierzchnię skóry.

Specjalna technika podania zapewnia także wysokie 

bezpieczeństwo zabiegowe, omija anatomiczne miejsca 

występowania dużych naczyń krwionośnych



ZASADY 
WSPÓŁPRACY

MATERIAŁY 
MARKETINGOWE 

I GRATISY

Do zamówień o danej wartości Klient otrzymuje:

1000zł – 3 szt. Gratisów + 15 szt. Ulotek + Rabat 5%

2500zł – 5 szt. Gratisów + 30 szt. Ulotek + Rabat 10%

5000zł – 10 szt. Gratisów + 50 szt. Ulotek + Rabat 15%

Dzięki zminimalizowaniu ilości nakłuć zabieg 

GEO-LIFTING VTM nie wymaga znieczulenia, 

a powrót do normalnego funkcjonowania możliwy jest 

bezpośrednio po zabiegu.

Podanie GEO-LIFTING VTM  

nie wywołuje 

dyskomfortu, obrzęków i zasinień.  
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GEO

TYLKO 5 PUNKTÓW 
DO PERFEKCYJNEGO PROFILU TWARZY I MŁODEGO WYGLĄDU 

SKÓRY

PUNKT 1 
Wyrostek kości jarzmowej 

Odmierz 2 cm od zewnętrznego kącika oka w bok,

a następnie 2 cm w dół.

W wymierzony punkt podaj 0,2ml 

GEO-LIFTING VTM
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DO PERFEKCYJNEGO PROFILU TWARZY I MŁODEGO WYGLĄDU 
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PUNKT 1 
Wyrostek kości jarzmowej 

odmierz 2 cm od zewnętrznego kącika oka w bok,

a następnie 2 cm w dół,

Wymierzony punkt to MIEJSCE INIEKCJI

PUNKT 2 
Skrzydełko nosa

Odmierz 2 cm w bok od środkowej części chrzęstnej skrzydełka 

nosa. 

W wymierzony punkt podaj 0,2ml 
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PUNKT 3 
Małżowina uszna

Odmierz 1cm w bok od skrawka ucha.

W wymierzony punkt podaj 0,2ml 
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Małżowina uszna

Odmierz 1cm w bok od skrawka ucha.
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PUNKT 4 
Broda

Podziel brodę w pionie na 2 równe części, a następnie wyznacz 

prostopadłą linię poziomą na 1/3 wysokości brody. 

Odmierz 1,5cm od punktu przecięcia obu liń.

W wymierzony punkt podaj 0,2ml 
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PUNKT 5 
Żuchwa

Odmierz 1 cm w górę od kąta żuchwy.

W wymierzony punkt podaj 0,2ml 

GEO-LIFTING VTM







TECHNIKA PODANIA

GEO-LIFTING przeznaczony jest do iniekcji w średnie 

warstwy skóry przez specjalistów medycyny estetycznej 

posiadających przeszkolenie z zakresu technik implantacji 

kwasu hialuronowego.

Podawać w średnie warstwy skóry, punktowo w 

wyznaczone miejsca iniekcji (PUNKTY PODANIA). 



GEO-LIFTING VTM

- tylko 5 punktów iniekcji  - technika podania GEO-LIFTING VTM

została opracowana tak, aby zminimalizować ilość nakłuć i ryzyko powikłań

- aż 64mg kwasu hialuronowego – rekordowa ilość kwasu hialuronowego 

o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej i wyselekcjonowanej długości 

łańcucha

- tylko 2 zabiegi – maksymalnie krótka seria zabiegowa

- bez bólu i czasu rekonwalescencji – specjalistyczna technika podania, 

niewywołująca dyskomfortu, obrzęków i zasinień

- efekt natychmiastowy – delikatny efekt wolumetryczny widoczny 

bezpośrednio po zabiegu oraz pełny efekt rewitalizacji skóry pojawiający się po 

ok 4 tygodniach 









JUŻ DOSTĘPNY W NAJLEPSZYCH
SKLEPACH ONLINE!


