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ASORTIMENTAS





Senėjimo procesas, kuris prasideda 
maždaug trisdešimtaisiais gyvenimo 
metais, pakeičia vadinamąjį „grožio 
trikampį“, kurio pagrindas paauglystėje 
ir apie dvidešimtuosius gyvenimo 
metus yra veido viršuje, tačiau ilgainiui 
neišvengiamai pasislenka žemyn. 
Glembant audiniams, atsiranda gilių ir 
smulkesnių raukšlių, o tai žymi vidinius 
odos struktūros pokyčius.
„Happy Lift™“ – tai lyg laiko atsukimas 
atgal, minimali invazinė procedūra, po 
kurios greitai atsigaunama, o nuo veido 
ir kūno nubraukiami keleri metai, 
nepaliekant matomų randų ir 
neatliekant sudėtingų chirurginių 
operacijų.



„Happy Lift™“ naudojama unikali, 
patentuota specialių siūlų linija. 
Skirtingai nuo įprastų lygių siūlų, visi 
„Happy Lift™“ siūlai turi mažyčius 
ypatingo dizaino dantelius (kabliukus). 
Šių dantelių ilgis, tankis ir pasvirimo 
kampas užtikrina audinių patempimą 
ir atgaivinimą. Įvėrus siūlą į poodinius 
sluoksnius, danteliai sutraukia odą ir 
skatina skaidulinio audinio vešėjimą, 
būtiną naujai minkštųjų veido audinių 
atramai, kuri juos pakels ir išlaikys 
vietoje. Taigi gaivesnė išvaizda ir 
gražesnis veido kontūras matomas iš 
karto po operacijos.

„Happy Lift™“ siūlai gali būti 
permanentiniai arba tirpūs. 
Permanentiniai siūlai pagaminti iš 
polipropileno – saugios medžiagos, 
plačiai naudojamos chirurgijoje jau 
daugiau nei 50 metų. Tirpūs siūlai 
pagaminti iš poli-lakto-kaprolaktono – 
alergijų nesukeliančios medžiagos, 
kuri sukurta taip, kad liktų žmogaus 
organizme ilgiau nei įprasta. Paprastai 
siūlas ištirpsta praėjus 12–15 mėnesių 
nuo įvėrimo, tačiau odos patempimo 
poveikis neišnyksta, nes siūlo danteliai 
skatina skaidulinio audinio vešėjimą. 
Įrodyta, kad „Happy Lift™“ rezultatai 
išlieka iki 5–6 metų.



„Happy Lift™“ procedūra tinkamiausia 
30–60 metų moterims ir vyrams, 
nenorintiems įprastų odos patempimo 
operacijų, tačiau siekiantiems atrodyti 
jauniau.
Permanentiniai ir tirpūs „Happy Lift™“ 
siūlai tinka koreguoti antakius, 
skruostus, žandikaulio liniją, kaklą ir 
visą veidą.
„Happy Lift™“ siūlų asortimentas 
papildytas nauju produktu – siūlu 
makšties audinių korekcijai.

„Happy Lift™“ siūlais prekiaujama 
visame pasaulyje. Šie siūlai pažymėti 
atitikties ženklu „CE“, kuriuo 
užtikrinama produkto kokybė visą 
standartizuotą gamybos procesą, 
įskaitant sterilizavimą ir pakavimą.
„PROMOITALIA“ taip pat gavo 
leidimus ir buvo pripažinta daugiau 
nei 90 šalių sveikatos ministerijų ir 
(arba) sveikatos apsaugos institucijų: 
TGA (Australija), ANVISA (Brazilija), 
FDA (Tailandas), KFDA (Korėja), 
INVIMA (Kolumbija), SFDA (Saudo 
Arabija), UAE (Kuveitas ir Dubajus), 
FDA (Filipinai), HPA (Singapūras) ir kt.



AUDINIŲ KOREKCIJA –
ATJAUNĖTI
Jokių randų ir greitas gijimas

„Free Floating“ – tai permanentiniai ir (arba) 
tirpūs siūlai suglebusiems skruostams 
patempti atliekant minimalią invazinę 
chirurginę procedūrą. Procedūra yra greita, 
saugi ir nesudėtinga. Jai atlikti nebūtina įpjauti 
odos, nes „Free Floating“ siūlai įvedami 
naudojant ilgą spinalinę adatą, įstatomą į 
poodinius audinius taikant vietinę nejautrą.
„Free Floating“ siūlai turi mažyčius 
dvikrypčius, į vieną tašką sueinančius 
kabliukus. Įvedus siūlus po oda, kabliukai 
išsiskleidžia ir atsiremia į aplinkinius 
audinius, suformuodami atraminę minkštųjų 
veido audinių struktūrą ir neleisdami siūlui 
pasislinkti.
Teigiamas „Free Floating“ poveikis matomas 
iš karto po procedūros: Jūs pastebėsite ir 
įvertinsite veido kontūrų permainas ir 
pagerėjimą (trimatis efektas). Rezultatai 
gerėja nuo 2 iki 10–12 mėnesių, o vėliau odos 
patempimo poveikis tampa ilgalaikis. Unikali, 
specifinė dantytų siūlų forma lemia 
skaidulinių audinių vešėjimą, todėl audiniuose 
padidėja hialurono rūgšties, kolageno ir 
elastino.
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Pakuotėje:
▪ 6 dantyti siūlai, P (LA-CL)
Tirpūs, 12 cm, USP 2/0
▪ 6 dantyti siūlai, P (LA-CL)
Tirpūs, 23 cm, USP 2/0
▪ 6 dantyti polipropileno siūlai
Permanentiniai, 12 cm, USP 2/0
▪ 6 dantyti polipropileno siūlai
Permanentiniai, 23 cm, USP 2/0

1 skruostas 
2 kaklas



PAPRASTA IR GREITA 
PROCEDŪRA
Simetriški rezultatai

„Double Needle“ – tai siūlas su dvikrypčiais, 
į vieną tašką sueinančiais kabliukais, 
skirtas  vidutinio suglebimo lygio audiniams 
patempti atliekant greitą ir natūralią, 
minimalią invazinę procedūrą be skalpelio.
„Double Needle“ siūlai gali būti tiek 
permanentiniai, tiek tirpūs. Jie įvedami į 
poodinį sluoksnį nenaudojant spinalinės 
adatos, nes abiejuose šių siūlų galuose 
pritvirtintos tiesios netraumuojančios siūlo 
nukreipimo adatos. Tokia siūlo konstrukcija 
leidžia chirurgams išnaudoti tokias siūlo 
įvedimo galimybes, kokios būtų 
neįmanomos naudojant spinalinę adatą, 
pavyzdžiui, išlenkti siūlą puslankiu arba 
suformuoti kilpą. Šie būdai užtikrina 
veiksmingesnį siūlo įsitvirtinimą ir audinių 
patempimą, taigi leidžia padidinti audinių 
apimtį. Implantacija tampa greitesnė, 
gerokai sutrumpėja procedūros laikas, o 
pacientas atsigauna lengviau.
Be to, naudojant „Double Needle“ siūlus, 
lengviau nustatyti tikslią abiejų siūlo galų 
padėtį. Tai leidžia pasiekti visiškai 
simetriškų rezultatų, užtikrinant taisyklingą 
audinių svorio paskirstymą abiem siūlo 
galams.
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1 antakis 
2 žandikaulio linija
3 kaklas

Pakuotėje:
▪ 6 dantyti siūlai, P (LA-CL)
Tirpūs, 12 cm, USP 2/0
▪ 6 dantyti siūlai, P (LA-CL)
Tirpūs, 23 cm, USP 2/0
▪ 6 dantyti polipropileno siūlai
Permanentiniai, 12 cm, USP 2/0
▪ 6 dantyti polipropileno siūlai
Permanentiniai, 23 cm, USP 2/0



UŽFIKSUOKITE 
SAVO AMŽIŲ 
Viso veido odai patempti

„Ancorage“ – tai tobulas siūlas 
norintiems patempti vidurinę veido dalį, 
nesiimant tradicinės chirurgijos. 
„Ancorage“ – tai minimali invazinė veido 
atjauninimo procedūra, suteikianti 
ilgalaikį poveikį be matomų randų, ilgo 
gijimo, bendrosios nejautros ar gydymo 
stacionare. „Ancorage“ siūlai gali būti 
tiek permanentiniai, tiek tirpūs. Šie siūlai 
turi vienakrypčius kabliukus ir tiesią 
netraumuojančią siūlo nukreipimo adatą 
viename siūlo gale. Kitame siūlo gale 
pritvirtinta cilindrinė adata, skirta siūlui 
užfiksuoti. Per vidurinės veido dalies 
patempimo procedūrą chirurgas atlieka 
mažytį įpjovimą šalia ausies, įveda 
siūlus palei iš anksto pažymėtus 
kontūrus smakro ir žandikaulio linijos 
link ir taip suformuoja poodinių audinių 
atramą.
Siūlų kabliukai atsiveria skėčio principu 
ir taip užfiksuoja siūlus, o įtempti siūlai 
lengvai pakelia suglebusius veido 
audinius.
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1 vidurinė veido dalis

Pakuotėje:
▪ 10 dantytų siūlų, P (LA-CL)
Tirpūs, 31,6 cm, USP 2/0
▪ 10 dantytų polipropileno siūlų
Permanentiniai, 31,6 cm, USP 2/0



KAKLO
DAILĖ
Kovai su suglebusiu kaklu be tvarsčių

„i-Needle“ – tai nauja priemonė 
suglebusiai kaklo odai patempti. Šis 
siūlas – puiki galimybė patempti kaklo 
odą po riebalų nusiurbimo operacijos.
Tai tobulas sprendimas norintiems 
atsikratyti senėjimo požymių kaklo 
srityje arba suteikti kaklui griežtesnį 
kontūrą.
Procedūra taip pat tinka tiems, kurių 
oda yra suglebusi arba ištįsusi dėl 
didelio svorio sumažėjimo.
„i-Needle“ metodui naudojamas tirpus 
siūlas su dvikrypčiais, į vieną tašką 
sueinančiais kabliukais ir dviem 
specialiomis adatomis, kurios 
įduriamos į poodinį sluoksnį siūlui 
nukreipti ir suglebusiai kaklo odai 
patempti.
Šiais siūlais suformuojamas atraminis 
kaklo odos tinklelis, o po procedūros 
nereikia rišti tvarsčių. „i-Needle“ labai 
sumažina riziką, susijusią su 
įprastomis kaklo odos patempimo 
procedūromis, pavyzdžiui, hematomų 
susidarymo ir (arba) nervų pažeidimų 
pavojų.
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1 kaklas / pagurklis 

Pakuotėje:
▪ 4 dantyti siūlai, P (LA-CL)
Tirpūs, 23 cm, USP 2/0
▪ 4 dantyti polipropileno siūlai
Permanentiniai, 23 cm, USP 2/0



MAKŠTIES
KOREKCIJA
Pažangi, paprasta ir greita chirurginė sistema, 
užtikrinanti puikius estetinius rezultatus

„Vaginal Narrower“ – tai siūlas su 
dvikrypčiais, į vieną tašką sueinančiais 
kabliukais, sukėlęs perversmą 
chirurginės tarpvietės raumenų 
korekcijos srityje. Šis siūlas yra tirpus 
ir itin praktiškas, todėl leidžia išspręsti 
šią labai dažną moterų problemą 
minimaliu invaziniu būdu.
„Vaginal Narrower“ siūlą galima 
naudoti moters išorinių lytinių organų 
angai susiaurinti ir taip pagerinti 
moters lytinių organų estetinį vaizdą ir 
funkcines savybes.
„Vaginal Narrower“ siūlas pagamintas 
iš kaprolaktono arba polidioksanono, o 
abiejuose jo galuose pritvirtintos 
netraumuojančios tiesios adatos.
Procedūra atliekama esant vietinei 
nejautrai.



lytinių organų sritis

Pakuotėje:
▪ 6 dantyti siūlai, P (LA-CL)
Tirpūs, 12 cm, USP 0/0



„Free Floating“
23 cm
Permanentiniai ir tirpūs

„Double Needle“
23 cm
Permanentiniai ir tirpūs

„i-Needle“
23 cm
Permanentiniai ir tirpūs

„Free Floating“
12 cm 
Permanentiniai ir tirpūs

23 cm
Permanentiniai ir tirpūs

KAKLAS

SKRUOSTAI



„Double Needle“
23 cm
Permanentiniai ir tirpūs

„Double Needle“
12 cm
Permanentiniai ir tirpūs

„Ancorage“
31,6 cm
Permanentiniai ir tirpūs

Itin rekomenduojame, kad 
gydytojas, veriantis „Happy Lift™“ 
siūlus, turėtų specialią 
kvalifikaciją, įgytą lankant 
specialius teorinius ir praktinio 
mokymo kursus, skirtus 
kiekvienam siūlų įvėrimo metodui.

„PROMOITALIA“ reguliariai 
organizuoja mokymus visame 
pasaulyje. Jei norėtumėte 
dalyvauti kursuose arba turite 
kokių nors klausimų, nedvejodami 
susisiekite su mumis.
Mūsų gydytojai mielai padės ir 
atsakys į Jūsų klausimus.

Visi „PROMOITALIA“ produktai – 
patentuoti ir sertifikuoti. 

VEIDO 
VIDURYS

ŽANDIKAULIO LINIJA

ANTAKIAI

„Vaginal Narrower“
12 cm
Tirpūs

LYTINIAI ORGANAI



▪ Greita
„Happy Lift™“ siūlų įvėrimo technologija yra 
saugi (nereikia įpjauti odos, nepalieka randų) ir 
mažiau sudėtinga, nei viso veido odos 
patempimo operacija. Rezultatai matomi iš karto 
po procedūros. Galutinius rezultatus pastebėsite 
po 2–3 savaičių. Patempimas išlieka iki 5–6 
metų, priklausomai nuo individualių paciento 
savybių.
Procedūra nekeičiami natūralūs veido bruožai, 
minkštieji veido audiniai tiesiog grąžinami į jų 
pradinę padėtį (pacientas atrodys dešimčia metų 
jaunesnis).

▪ Minimali invazinė procedūra
„Happy Lift™“ patempimo procedūra atliekama 
gydytojo kabinete arba klinikoje (įprasta 
procedūra trunka nuo 15 iki 40 minučių). 
Užtenka tik vietinės nejautros. Pacientas 
sugaišta itin mažai laiko ir iškart gali užsiimti 
įprasta veikla.
Procedūra nerekomenduojama tik šiais atvejais:
- prasta sveikatos būklė, sunkus gijimas;
- veido audinių ptozė;
- riebalinio audinio perteklius arba per ploni 
audiniai;
- gilios veido raukšlės.

▪ Nurodymai po procedūros
Per pirmąsias 2–3 savaites po „Happy Lift™“ 
procedūros pacientas turi sumažinti veido 
raumenų aktyvumą. Draudžiama sportuoti. 
Venkite sporto ir veido srities masažo bent vieną 
mėnesį po procedūros.

„Happy Lift™“ procedūras galima derinti su 
kitais estetinės medicinos ir plastinės veido 
chirurgijos metodais (pvz., veido lipoliftingu, 
odos atnaujinimu lazeriu ir t. t.) ir hialurono 
rūgšties užpildais, botokso injekcijomis ir riebalų 
nusiurbimu.
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EUROPE OFFICE
Milan 20124

Via San Gregorio, 44 - ITALY
Phone: +39 (0)2 670 77 226

Fax: +39 (0)2 669 89 000

Rome 00195
Via F. De Sanctis, 15 (zona Prati) - ITALY
Phone: +39 (0)6 375 11 826 Showroom

Naples 80078
Via Antiniana, 59 - ITALY

Phone: +39 (0)81 558 51 18
Fax: +39 (0)81 229 22 67

info@webpromoitalia.com

ASIAN BRANCH
Hong Kong, P.R.C.

Block 9, 2 Mei Tung Street,
Tung Chung Crescent, Lantau Island, New Territories

Phone: +852 3 673 79 33
gm.asia.division@webpromoitalia.com

MIDDLE EAST BRANCH
Dubai, U.A.E. - P.O. Box 11397

Phone: +971 4 268 33 39
Fax: +971 4 262 57 35

ahmed.habiba@webpromoitalia.com

www.webpromoitalia.com
www.youtube.com/promoitaliavideo




