
DOMÁCÍ PÉČE

• Každodenní znovuoživení a zpevnění sktruktury 
pokožky

• Přes 30 produktů na denní péči pro obličej a tělo

• Individuální výběr produktů certifikovanými 
profesionály

• Vysoká slučivost s přirozeně se vyskytujícími 
substancemi v pokožce

Profesionální anti-ageingová péče o 
pokožku Forlle’d je pouze dostupná 

v předních klinikách, lázeňských 
centrech a salónech krásy.

Japonský expert v oblasti anti-ageingu

Okamžité regenerační účinky, 
vědecky podložené

SALÓNNÍ PÉČE

• Profesionální kontrola stárnutí kůže na buněčné 
úrovni

• Viditelná regenerace pokožky už po první terapii

• Přes 30 standardních profesionálních protokolů 
a ošetření

• Unikátní příležitost na vytvoření individuální 
terapie

• Prokázaná účinnost, slučitelnost a bezpečnost

• Široký záběr: všechny druhy pokožky, věk a 
fototyp

Forlle’d zvyšuje účinnost a je perfektně 
kompatibilní se všemi metodami 

estetických terapií:

• Biorevitalizace a mezoterapie
• Injekce botulotoxinu (Botoxová terapie)
• Dermální injekce
• Peelingy
• Laserové ošetření
• Terapie intenzivním pulsním světlem (IPL)
• Plazmová terapie (PRP)
• Estetická chirurgie
• Ultherapie 
• Micro-needling (dermapero a derma váleček)
• Kryoterapie
• Terapie rázovou vlnou (EWATage) 
• Endermologická masáž (Icoone, LPG)
• Hyperbarická kyslíková terapie (HBOT, 

Intraceuticals)
• Rádio-frekvenční terapie (RF)



INOVATIVNÍ INGREDIENCE

Forlle’d má vlastní patenty pro výrobu 
jedinečných nízkomolekulárních 

ingrediencí:

Nízkomolekulární kyselina hyaluronová
Vědci z laboratoře Forlle’d vyvinuli molekuly kyseliny 
hyaluronové s jedinečně nízkou molekulární velikos-
tí 5nm, což jim umožňuje proniknout kožní bariérou 
a dosáhnout hlubokých vrstev kůže. Takto hluboké, 
neinvazivní proniknutí kyseliny hyaluronové do pleti 
ji hydratuje a regeneruje zevnitř a zajišťuje okamži-
tou, intenzivní a dlouhotrvající hydrataci a zvyšuje 
buněčnou interakci a syntézu. 

Ionizované minerály
Jedinečný soubor esenciálních monovalentních a 
divalentních minerálů (vápníku, zinku, hořčíku, že-
leza) obnovuje koncentraci minerálů v hlubokých 
vrstvách pokožky, což je klíčové pro správnou funkci 
fyziologické aktivity buněk pokožky.

Nízkomolekulární platina
Nízkomolekulární platina od Forlle’d odolává všem 
formám volných radikálů a kontroluje proces foto-
-stárnutí pleti. Ionizovaná platina je klíčovou přísa-
dou do celé této řady platinových přípravků biolo-
gicky kompatibilních a vysoce účinných přípravků s 
vynikajícími antioxidačními vlastnostmi. Přípravky 
založené na platině mají zřetelné detoxifikační účin-
ky a jsou vynikající v boji proti hyperpigmentaci. 

Nízkomolekulární ceramidy
Přípravky od Forlle’d obnovují přirozenou lipidovou 
bariéru a funkci pleťové bariéry, čímž předcházejí 
nadměrné ztrátě vody a udržují rovnováhu hydra-
tace pleti. Původní patentovaná technologie výroby 
ceramidů zajišťuje jejich maximální podobnost s lid-
skými ceramidy. Díky těmto vlastnostem jsou výrob-
ky od Forlle’d bezpečné a dokonale kompatibilní i u 
velmi citlivé pleti.

«Molekuly nízkomolekulární kyseliny hyaluro-
nové ve spojení s ionizovanými esenciálními 
minerály umožňují výrobkům od Forlle’d nena-
podobitelnou schopnost dopravit vitální prvky 
neinvazivně do hlubokých vrstev kůže.»

Dr. Makoto Hatto
Vynálezce jedinečného Forlle‘d komplexu 
nízkomolekulární kyseliny hyaluronové s 

ionizovanými minerály

NEINVAZIVNÍ OMLAZENÍ 
KŮŽE Z JAPONSKA

Přípravky krásy od Forlle’d jsou jediné pleťové pří-
pravky, která aplikují nejnovější technologie a sub-
stance, které vyhrály Nobelovu cenu, aby přinesly 
nejúčinnější neinvazivní protistárnoucí účinky a zdr-
žely jak chronologické, tak foto stárnutí kůže.

Přípravky od Forlle’d obsahují přísady s nízkomo-
lekulární hmotností a jejich kombinace a schopnost 
regenerovat a omladit kůži na buněčné úrovni bez 
injekcí.

Jedinečné, aktivní, s nízkomolekulární hmotnos-
tí, přísady Forlle’d přípravků zesilují způsob, jakým 
kůže funguje, obnovují její strukturu, regenerují a 
revitalizují kůži na buněčné úrovni. Stálého, viditel-
ného účinku je dosáhnuto už po 1 týdnu užívání, po 
28 dnech je změna v kvalitě pleti zřetelná a 2 měsíce 
užívání přípravku vyvolává znamenité a dlouhotrva-
jící výsledky.

Medical partners s.r.o.
Novodvorská 41, 142 00 Praha 4 
+ 420 244 912 910
info@medicalpartners.cz
www.medicalpartners.cz
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Konvenční kyselina hyaluronová
(3 000 až 20 000 nanometrů)

Nízkomolekulární kyselina hyaluronová 
od Forlle’d (5 nanometrů)

Stratum Corneum

Bariérová zóna

Epidermální interbuněčný prostor (15 až 50 nanometrů)

AŽ
 O 96 HYDRATACE POKOŽKY*

Úroveň hydratace pokožky byla zvýšena 
až o 96% po 2 měsících užívání přípravku.

AŽ
 O 40 REDUKCE VRÁSEK

Hloubka vrásek byla snížena až o 40 % 
po dvou měsících denní aplikace přípravků.

AŽ
 O 55 ELASTICITA POKOŽKY

Pevnost a elasticita byly zvýšeny až o 55 % 
po dvou měsících denní aplikace přípravků.

AŽ
 O 35 SNÍŽENÍ ERYTÉMU

Zčervenání pokožky bylo sníženo až o 35 % 
po dvou měsících denní aplikace přípravků.

* Efektivita Forlle’d produktů byla nezávisle ověřená 
dermatologickou laboratoří (Německo, 2012)


