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Od osobistej wizji
Firma została założona w 1992 r., kiedy my, czyli chemicy Ioulia Armagou i Michalis Papaefst-
ratiou, postanowiliśmy skupić się na dziedzinie pielęgnacji urody, badaniach nowych produk-
tów i zastosowaniu naszych osobistych wartości w laboratorium. Tak właśnie powstała firma 
Juliette Armand, personalna profesjonalna firma kosmetyczna mająca za cel opracowywan-
ie innowacyjnych kosmetyków opartych na badaniach naukowych.

Po profesjonalną misję
W naszej działalności skupiamy się głównie na poszukiwaniu bardzo skutecznych receptur, 
które spełniłyby wysokie oczekiwania z zakresu profesjonalnej pielęgnacji skóry.

Wywieramy globalny wpływ w naszej profesji
Marka Juliette Armand z gamą produktów Elements, Skin Boosters i SunFilm osiągnęła 
dynamiczną pozycję w salonach odnowy biologicznej na całym świecie zaznaczając swoją 
obecność w 28 krajach. 

Solidna profesjonalna inwestycja
Nasz sukces doprowadził do rozpoczęcia samodzielnych, pionowo zorganizowanych działań 
w Atenach w nowocześnie wyposażonym zakładzie: inwestycja, która obejmuje najnowsze 
wyposażenie techniczne i wyszkolony personel, jak również przestrzeganie surowych stan-
dardów międzynarodowych certyfikacji.
(ΕΝ ΙSO 22716: 2007 No.: 03413005, EN ISO 9001: 2008 No.: 010140226, ΕΝ ISO 13485: 2012 No.: 01213013)

Zachowując personalne podejście
Since 1992, science has changed dramatically and the beauty industry now has to meet 
particularly demanding requirements. We continue and persevere as passionately as before 
in trying to find the next formula, the next formulation, the next innovation.  

Ioulia Armagou
Chemik, Prezes Juliette Armand

JULIETTE ARMAND
 NASZA HISTORIA
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Nauka pozwala iść nam naprzód
Po 23 latach badań, rozwoju i produkcji profesjonalnej jakości kosmetyków, ogłosiliśmy 
wprowadzenie serii medycznych preparatów do skóry AMESON, wzbogacając produkty 
medycyny estetycznej o wszystkie korzyści płynące z nauki.
Nazwa gamy AMESON, inspirowana przez greckie słowo amesos (natychmiast), podkreśla 
nasze zaangażowanie w oferowanie produktów medycyny estetycznej do pielęgnacji skóry 
zapewniających NATYCHMIASTOWE efekty.
Kwas hialuronowy, składnik który jest dla nas źródłem inspiracji, to punkt początkowy i 
fundament całej gamy AMESON.

AMESON
SERII MEDYCZNYCH PREPARATÓW DO SKÓRY
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* CE 0653

Uzyskujemy
surowiec: najwyższej jakości kwas hialuronowy (HA) pochodzenia niezwierzęcego.

Stawiamy na
wiązanie krzyżowe kwasu hialuronowego z DVS lub BDDE w zależność od zamierzonego 
działania produktu końcowego.

Wprowadzamy innowacje
Nasza wysoce jednorodna technologia sieciowania (H2CLT) oferuje poniższe korzyści:
• jednofazowy nierozpuszczalny żel
• wysokie stężenie kwasu hialuronowego: do 27 mg/ml
• ysoka skuteczność sieciowania kwasu hialuronowego: do 80% 
• doskonała lepkosprężystość: do 192 Pa
• żel po rozpadzie na małe, jednolite cząsteczki umożliwia lepszy przepływ
• optymalna wielkość cząsteczki usieciowanego HA: 80-230 μm

Tworzymy
cztery sieciowane i niesieciowane wypełniacze skórne HA przeznaczone do nawilżania skóry, 
wypełniania zmarszczek, korygowania zmian skórnych i zwiększania objętości tkanki.

Gwarantujemy
1. Maksymalne bezpieczeństwo i zgodność biologiczną z najbardziej surowymi standardami 
międzynarodowymi:
   • Endotoksyny poniżej 0,005 EU/ml
   • Zawartość wolnego czynnika sieciującego: mniej niż 0,001 mg/ml dla BDDE i mnie niż 0,002 mg/ml dla DVS

2. Naturalne efekty utrzymujące się przez do 18 miesięcy (w oparciu o badania kliniczne).
3. Produkty przyjazne dla użytkownika , łatwe do wstrzykiwania i przeznaczone do stosowa-
nia w niewielkich ilościach. (Siła niezbędna do wyparcia produktu z igły 27G: poniżej 20 N).

WYPEŁNIACZE SKÓRNE
CERTYFIKAT UE
ZE ZNAKIEM FIRMOWYM JULIETTE ARMAND

6



Endotoxins <0.005 EU/ml | Particle Size 80-230μm
Up to 80% Cross-linking | NO DILUTION

Surowiec

Masa cząsteczkowa HA: 106 Da

Sieciowanie z DVS lub BDDE

Skończony produkt

TECHNOLOGIA AMESON
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Czas trwania

Opakowanie

Igła

Endotoksyny

Wskazania

Do 3 miesięcy

1x1.0ml

30G
(4mm i 13mm)

<0.005 EU/ml

Do 12 miesięcy

1x1.0ml

27G

<0.005 EU/ml

1x1.0ml

27G

<0.005 EU/ml

Do 14 miesięcy

1x1.0ml

27G

Głębokość wstrzyknięcia Górna warstwa
skóry właściwej

Środkowa lub
głęboka warstwa
skóry właściwej

Tkanka podskórna
lub okostna

<0.005 EU/ml

Bardzo głębokie
zmarszczki

Dodawanie
objętości
konturom
twarzy (kości
policzkowe,
podbródek, itp.)

Zmarszczki

Fałdy o średniej
głębokości. 

Zwiększanie
objętości
i konturu ust.

Zmarszczki
powierzchniowe 

· Twarz
· Szyja
· klatka piersiowa
  i dekolt
· grzbiet
  dłoni

  

Głębokie
zmarszczki 

Dodawanie
objętości
konturom
twarzy (kości
policzkowe,
podbródek, itp.)

Do 18 miesięcy

WYNIKI

STOSOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO

MESO MEDIUM DEEP ULTRA

SPECYFIKACJE

Stężenie HA

Czynnik sieciujący

Procent sieciowania HA

Wielkość cząsteczki

12.8 mg/ml

-

-

-

12 mg/ml

BDDE

Up to 40%

150-230μm

18 mg/ml

DVS

Up to 60%

80-130μm

27 mg/ml

DVS

Up to 80%

80-130μm

SPECYFIKACJE, WYNIKI, STOSOWANE I BEZPIECZEŃSTWO
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Głęboka
warstwa skóry
właściwej lub
tkanka
podskórna



Badanie przeprowadzono z udziałem 40 ochotników i kontrolą po 6 i 12 miesiącach.

WYNIKI W CIĄGU 12 MIESIĘCY

49% 32% 17% 2%

WYNIKI W CIĄGU 6 MIESIĘCY

74% 21% 5% 0%

ZADOWALAJĄCE

BARDZO DOBRE

DOSKONAŁE
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OCENA KLINICZNA WYNIKÓW OTRZYMANYCH DLA AMESON ULTRA

NIEZADOWALAJĄCE

ZADOWALAJĄCE

BARDZO DOBRE

DOSKONAŁE

NIEZADOWALAJĄCE
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Gama produktów AMESON reprezentuje współczesne, zintegrowane podejście do medy-
cyny estetycznej. Obejmuje trzy, różne kategorie produktów, z których wszystkie wyróżnia 
łatwość w użyciu, natychmiastowe działanie, skuteczność, specjalistyczne zastosowanie i 
zaawansowana technologia.

Wypełniacze skórne AMESON 
Wyroby medyczne w postaci implantów z kwasu hialuronowego oparte na innowacyjnej technologii i zapewaniające 
poniższe, naukowo potwierdzone korzyści:
natychmiastowe działanie, skuteczność, specjalistyczne zastosowanie i zaawansowana technologia.

AMESON Mesotech
Produkty do mezoterapii spełniające szerokie potrzeby obejmujące twarz i ciało.

AMESON Mesopeel
Pełna gama chemicznych produktów złuszczających dostosowanych do indywidualnych potrzeb skóry każdej osoby.

Gamę produktów AMESON uzupełniają dwa produkty do stosowania PO MEZOTERAPII. Produkty AMESON CALMING 
BLISS i REPAIR GEL oferują wysoce skuteczną kombinację działań umożliwiając lepszą, mniej czasochłonną pielęgnację po 
mezoterapii i zabiegach eksfoliacji chemicznej.

AMESON
ODKRYJ NASZĄ ZINTEGROWANĄ 
PROFESJONALNĄ GAMĘ PRODUKTÓW





www.juliettearmand.gr


