
Är ZFill säker och tolereras väl av huden?
 ZFill sortimentet tolereras mycket väl av huden och 
fullständigt bryts ned på ett naturligt sätt under en 
lång tid. En flerstegsprocess  för rening minimerar 
risken för biverkningar. ZFill innehåller inga 
animaliska proteiner eller allergener. Därför ingen 
hudtest är nödvändigt.
Är behandlingen smärtsam?
ZFill är ovanligt mjuk, smidig och kan lätt injiceras. 
Du kommer knappt att känna en av injektionen. En 
luftkylanordning kommer också att minska känslan 
av smärta.

Naturlig skönhet. 
Vid varje ålder.

Fillern balanserar den åldersrelaterade  avsaknad av 
hyaluronsyra i huden och stimulerar bildandet av 
kollagen . Resultatet: ett nytt, ungdomligt utseende som 
varar i flera månader.
Hur snabbt ger den  effekt?
Omedelbart efter behandlingen, kommer ditt ansikte 
att synas flera år yngre ut,  din hud känns sammetslen, 
fräsch och smidig. Naturlig skönhet inifrån.

Hur länge varar effekten?
ZFill varar upp till 12 months. Anledningen: En speciell 
tillverkningsprocess  producerar hyaluronsyra av en 
hög grad av stabilitet. Detta säkerställer bestående 
kosmetiskt resultat.

Hyaluronsyra är en
naturligtkroppsegent
ämne. Det absorberar
vatten och återfuktar 
huden och stärker det
inifrån.

När vi blir äldre 
och halten 
hyaluronsyra i vår 
hud minskar. Vår 
hud blir torr och 
förlorar sin volym 
och rynkor börjar 
dyka upp.
ZFill och en 
naturligt gel gjord 
av renaste 
hyaluronsyra, 
kommer att ge
ansiktet tillbaka sin 
vitala och elastisk 
och ungdomligt 
utseende.

Vad är ZFill?
ZFill är en högkvalitativ filler för 
specifik behandling av rynkor och 
konturering  av läppar, haka och 
kinder, samt ge mer volym till huden. 
Grunden för denna kristallklar , släta 
gel är en hyaluronsyra av icke-
animaliskt ursprung.
Hur fungerar ZFill?
Den släta, homogena gel sprider sig 
jämnt under dina rynkor, försiktigt du 
fyller i linjer och ger en mjuk och 
naturlig övergång till obehandlade 
områden.

Nasolabiala - före Nasolabiala - efter 14 dagar

Labial vinkel - före Labial vinkel - efter 14 dagar

Läpp volym - före Läpp volym - efter 14 dagar

Ärr behandling - före Ärr behandling - efter 14 dagar



???|  Änderungen vorbehalten  

En kvalitets och pålitlig filler 
· Omedelbart synligt naturligt resultat
· Särskilt stabiliserad hyaluronsyra
med långsiktiga effekter

· Naturlig hyaluronsyra identisk med
som produceras i våra kroppar

· Allergenfri utan animala komponenter
· Beprövad kvalitet i enlighet
med de strängaste  europeiska standarder

· Hög renhetsgrad och mycket väl
 tolereras av huden
· 100% biologiskt nedbrytbart.

Vi kommer gärna att svara på 
dina frågor. Boka din personlig 
konsultation idag!

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm, Germany
www.zimmer-aesthetics.com

ZFill: Naturligt 
bevarar av din 
skönhet 

Bli yngre på 
30 minuter.
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för ungdomlig
rynk-
fri hud

Pannrynkor
("bekymmersrynkor " eller "stress linjer")

Glabella rynkor 
("bekymmersrynkor")

Periorbitala rynkor 
("kråkfötter")

Insjunkna kinder

Nasolabiala rynkor

Marionette linjer, Mentolabial linjer

Hals, bröst, baksidan av 
händer, överarmar 

Läppar

Perioral rynkor ("läpplinjer")     

Hyaluronsyra fillern av ZFill produktlinje slätar 
ut lätt till medel ansikteten samt djupa rynkor 
och ger dina läppar och ansiktskonturer 
ungdomlig volym och vitalitet. ZFill är idealiskt 
för halsen, bröstet, ryggen av dina händer och 
överarmar .

Vilka områden i huden kan 
behandlas med Z Filler?

Du kommer att få din personliga 
certifikat från filler vid vår operation. 
Här kommer din läkare notera dina 
möten behandlingar och doseringar 
precis som på en vaccinationsintyg .




