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Стареењето на кожата, особено на лицето, е сè поголема 

грижа за многумина, без разлика на нивната возраст или пол. 

Всушност, се повеќе луѓе бараат естетски третмани кои 

обезбедуваат посвеж, помлад и повитален изглед на нивната кожа, 

наместо само да се таргетираат највидливите знаци на стареење 

како што се брчките и темните дамки. Целта е да се добие 

природен ефект кој не го менува изразот на лицето и што го 

намалува времето за опоравување и ризикот од несакани 

р е а к ц и и  к о л к у  ш т о  е  м о ж н о  п о в е ќ е .

Колагенот е ендогена супстанца присутна во човечкото тело за 

да обезбеди поддршка, сила и отпорност на ткивата на мускулно-

скелетниот и на кожата. Колагенот, произведен од 

фибробластите и организиран во влакна, е главната компонента на 

мускулите, тетивите, лигаментите, коските, кожата и 

е к с т р а ц е л у л а р н и о т  м а т р и к с .

Во дермисот, колагенот работи заедно со еластинот и 

протеогликаните за да создаде скеле што помага да се одржи 

цврстината и интегритетот на кожата. Почнувајќи од 25-годишна 

возраст, процесот на физиолошко стареење предизвикува прогресивно 

намалување на синтезата на колаген и еластин што ја прават 

фибробластите и забрзување на нивната деградација. Како резултат 

на тоа, структурата на кожата ја губи цврстината.

ЗА ИНТРАДЕРМАЛНО 
ИНЈЕКТИРАЊЕ

Колаген Медицинско средство

Овие процеси силно се забрзуваат 
околу 50-тата година, кога кожата 
постепено се станува погруба, 
поматна, уморна, покажува нерамно-
мерен тон, опуштеност, фини линии и 
брчки. Брчките претставуваат видлив 
знак на атрофија на кожата и оштетени 
колагенски влакна.

Покрај овој физиолошки процес, 
надворешните фактори како што 
се слободните радикали предизвикани 
од УВ зраците, загадувачите, чадот од 
цигарите, неизбалансиран животен стил, 
придонесуваат за забрзување на 
процесот на стареење на кожата и 
предизвикуваат губење на 
цврстината, осветленоста, 
еластичноста.

Биоревитализацијата овозможува 
превенција и борба против 
стареењето на кожата, постепено и
со природен ефект, преку 
стимулирање на метаболната 
активност на фибробластите преку 
сесии со интрадермални 
микроинјекции на ревитализирачки 
и антиоксидантни супстанции.

ПРИРОДЕН ПРОЦЕС НА СТАРЕЕЊЕ



MD-Tissue овозможува постепен и 
природен ефект на тртетман на знаците на 
стареење на кожата.
MD-Tissue е медицинско средство за 
инјектирање, наменето за употреба од 
квалификуван медицински персонал, 
дизајнирано специфично за интрадермална 
употреба во меките ткива.

MD-Tissue содржи тип I колаген од 
животинско потекло и неколку 
антиоксидантни супстанции. 
Поради својата единствена формула, 
MD-Tissue е во состојба да се 
спротивстави на ефектите од 
загадувањето, стресот и воопшто на 
процесите на стареење на кожата и 
сврзното ткиво.

MD-Tissue се нанесува на кожата 
на лицето и на други регии кои 
покажуваат знаци на стареење 
(врат, деколте, раце...) со микро-
инјектирање (мезотерапија) или 
тангенцијални инјектирање на 
брчките (техника на тунелирање).

 Ревитализација на кожата на лицето, телото и скалпот;

 Редуцирање на изгледот на фини линии и брчки;

 Подобрување на естетскиот изглед на лузни или стрии;

 Изедначување на тонот на кожата и намалување на 

темните дамки и нерамномерниот тон на кожата поради 

фотостареењето или акните.

MD-Tissue е индицирано за:



Висок безбедносен профил

Не се пријавени алергиски реакции

Биокомпатибилен

Може да се комбинира со други естетски 
третмани (филери, HA, PRP...)

Погоден за пациенти од сите возрасти

Произведен во Италија од фармацевтска компанија 
GMP сертифицирана

Ексклузивен производствен процес целосно 
развиен и произведен in house, од суровини 
до готов производ.

Производ на пазарот повеќе од 10 години

ПРЕДНОСТИ

БИОСТИМУЛАЦИЈА СО MD-TISSUE

Состав:

Колаген тип 1, витамин Ц, витамин Б1, витамин Б6, витамин Б2, магнезиум глуконат.

Употреба:
  Подобрување на изгледот на кожата
  Спротивставување на физиолошкото влошување 
  на кожата и поткожното сврзно ткиво
  Противтежа на ефектите од хроностареењето и 
  фотостареењето

Пакување:
Кутија: 5 или 10 вијали x 2ml раствор 
за инјектирање

РЕГИИ ЗА
ИНЈЕКТИРАЊЕ

ЧЕЛО

ОБРАЗИ

БРАДА

ВРАТ

ТЕХНИКА ТОЧКА ПО ТОЧКА НАПАЖ (NAPPAGE)



Локални микроинјекции (мезотерапија) со игла 27G, 4mm.
Направете микроинјектирање со 0,2 -0,3 ml по точка.
Една вијала е доволна за третман на лицето. 
Употребете 2 вијали за лице, врат и деколте.

Упатства за употреба:

ФРЕКВЕНЦИЈА НА ТРЕТМАНОТ

1 инјекција седмично

Третманот може да се повтори по 6 месеци.
По дискреција на лекарот, третманот може да се 
продолжи до 10 недели.

Нема историја на преосетливост на MD-TISSUE. 
Сепак, пациентите со позната преосетливост на 
која било состојка или помошна супстанција 
треба да се тестираат пред употреба, да се 
направи точкасто вбризгување во едната рака и 
да се следи 1 час.

Нормално, не е потребен анестетик бидејќи 
процедурата обично не е болна. Меѓутоа, 
доколку пациентот бара, може да се примени 
локален анестетик.

Време за опоравување не е потребно. Мало 
црвенило и мали модринки може да се појават 
во првите неколку часа по третманот.



GUNA: ВОВЕД ВО КОМПАНИЈАТА

Гуна е фармацевтска компанија активна од 1983 година во Милано, Италија.
Гуна е водена од етички принципи, посветена на научни и клинички истражувања
 и фокусирана на едукација наменета за доктори и здравствени професионалци.

Се стремиме кон развој на здравствени производи на природна основа кои се 
уникатни, ефективни, иновативни и со многу висок безбедносен профил, во речиси 
сите терапевтски области.

Нашите производи се дистрибуираат во над 40 земји ширум светот. Тие се произведени 
во нашиот сопствен GMP погон во Милано, Италија, според строги стандарди за 
квалитет. Установата редовно ја проверуваат американската FDA, Италијанската агенција 
за лекови и други европски здравствени власти.

Ние се инспирираме од неодамнешните студии за молекуларна биологија и биохемија 
извршени на лековити растенија и на биолошки молекули, кои покажуваат дека ниските 
дози на активни принципи (подготвени според сопствена ексклузивна фармацевтска 
технологија) се исто толку ефикасни како и повисоките дози, но со помал ризик на 
негативни несакани ефекти.

Редуцирање на нашиот отпечаток преку технолошките иновации е една од нашите 
главни грижи. Убедени сме дека Природата е најнеобичното „фармацевтско растение“, 
кое не инспирира да развиеме нова генерација на фармацевтски и здравствени производи, 
со почитување на човечкото тело и животната средина во исто време.
Нашата крајна мисија е да го шириме концептот на медицина насочена кон 
човекот кој е во хармонија со природата и да се вклучиме во проекти за Корпоративна 
Општествена Одговорност, со што ќе и вратиме на заедницата дел од генерираниот 
профит.

Во 2020 година, Гуна беше вклучена во листата на 100 италијански компании кои се 
издвојуваат по драгоцени, иновативни и конзистентни активности за Корпоративна 
Општествена Одговорност, од страна на списанието „Форбс Италија“.
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