Beleza e juventude
Microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) de 30 a 50 μm de superfície regular lisa livre de impurezas, suspensas em
colóide química e biológicamente inerte composta de carboximetilcelulose, que provoca a produção de colágeno do
próprio paciente no lugar onde seja implantado.
META<>CRILL® é um fantástico produto de
preenchimento injetável e biocompatível
cujo objetivo é manter a imagem bela e jovem por mais tempo.
O procedimento a ser realizado depende
da indicação. Nas Rugas ou sulcos se aplica
no tecido subcutâneo. Nos glúteos se aplica na região intramuscular. Para aumento
das eminências ósseas, malar, mento e
mandíbula se aplica junto ao osso. Desta
forma, os tecidos manterão um aspecto e
tato natural.

Apresentações:

Para estar
sempre
jovem

• Caixa com 1 frasco de 10 ml de 30%
• Caixa com 10 seringas de 1 ml de 2%
• Caixa com 10 seringas de 1 ml de 10%
• Caixa com 10 seringas de 1 ml de 30%
• Caixa com 5 seringas de 3 ml de 30%

• Meta<>Crill®(PMMA 2%) Labios, rrugas finas do lábio superior, cicatrizes de acne.
• Meta<>Crill®(PMMA 10%) Sulco nasogeniano, mentogeniano, lábios, mãos, etc
• Meta<>Crill®(PMMA 30%) Ângulo e linha da mandíbula, mento, dorso e correção nasal, malar,
lipodistrofia, sulco nasogeniano, mãos, glúteos, etc.
Para mais informações sobre o produto, sua aplicação,
cursos, etc., visite nossa web:

Fabricado por Nutricel para
Euroquirúrgica, representante
exclusivo na União Européia.

ou entre em contato por e-mail en: info@metacrill.eu

Implante Injetável permanente que realça a beleza, corrige
os sinais de envelhecimento e defeitos estéticos.

Implante Injetável de efeito imediato e permanente
Biocompatível, inerte e 100% estéril
É único por apresentar:

Principais Indicações

SEGURANÇA

TRANQUILIDADE

Um estudo em 84.000 pacientes com 252.000 áreas tratadas, durante 7 anos, demonstrou um índice pequeno de complicações
(0,08%).

Não requer internação, cirurgia ou anestesia.

CONTORNO E
PERFIL FACIAL

• Perfil en cunha e assimetrias.

FACILIDADE

FRENTE

• Rugas frontais e depressões frontais.

Sua aplicação é rápida e seus resultados são imediatos e permanentes, deixando os tecidos com um aspecto e tato natural.

NARIZ

• Deformidades do dorso e da ponta.
• Desvios, giba nasal e sequelas de traumatismos.
• Aumento do ângulo nariz-labio e correção da
ptóse nasal.
• Redução da base.
• Sulcos nasogenianos.

QUALIDADE
Cientificamente comprovada. META<>CRILL® possui estudos microbiológicos, histológicos e de biocompatibilidade. Sua fabricação é
submetida a rigorosos controles de qualidade.

FACE

ACESIBILIDADE
É o tratamento com a melhor relação qualidade x preço.

CREDIBILIDADE
Superou os rigorosos controles da União Européia (Certificado CE).
Fabricado no Brasil, país líder em Cirurgia Estética. A produção
tem certificado de sistema de Qualidade (ISO 13485:2003 e ISO
9001:2008 )

Não provoca alergia • Não provoca rejeição • Não
migra • Sem agentes tóxicos • Sem colágeno animal
• Sem efeitos colaterais

MALAR

• Aumento da projeção das bochechas por atrofia
do osso malar.

LÁBIOS

• Aumento de volume e definição do contorno
labial.
• Reconstrução do Arco de Cupido e da cristas
filtrais.
• Rugas perilabiais.
• Sequelas de cirurgia de lábio leporino.
• Correção do sorriso gengival.

MENTO

• Mento retraído e pouco definido.
• Sulcos mentogenianos.

MANDÍBULA

• Linha e ângulo da mandíbula.

ORELHAS

• Aumento de volume do lóbulo atrófico.

SEQUELAS
DE HIV

• Lipodistrofias associadas a terapia antiretroviral.

CICATRIZES

• Cicatrizes de feridas e sequelas de acne.

CORPO
MÃOS

• Dorso envelhecido.

PECTUS
EXCAVATUM

• Correção da deformidade do peito afundado.

GLÚTEOS

• Aumento de volume dos glúteos.

GENITÁLIE

• Aumento de volume do pênis.
• Aumento dos grandes lábios e do clitóris.
• Estreitamento do introito vaginal.

MEMBROS
INFERIORES

• Defeitos no contorno da parte interna das coxas.
• Rugas e depressões nos joelhos.
• Assimetrias das panturrilhas e tornozelos.

