
PROFHILO 

Profhilo® on aiheuttanut innostunutta kuhinaa hoitoalan ammattilaisten keskuudessa. Monet 
kuvaavat sen olevan ”jotain sellaista, mitä olemme odottaneet pitkään” tai ”jännittävintä, mitä 
pistoshoitojen osa-alueella on tapahtunut pitkiin aikoihin”.

Profhilo® on ensimmäinen BDDE-vapaa stabiloitu injektoitava hyaluronihappopohjainen tuote, 
jolla hoidetaan ihon velttoutta.

Tuotteen hyaluronihappopitoisuus (64 mg / 2 ml) on markkinoiden korkeimpia. Se vahvistaa ja 
kosteuttaa ihoa sekä muotoilee ikääntyvää ja roikkuvaa kudosta.

Profhilo® takaa erinomaiset tulokset joko itsenäisenä hoitona tai käytettynä rinnakkain muiden 
tällä hetkellä tarjolla olevien esteettisten hoitojen kanssa.

MITEN PROFHILO® TOIMII

Profhilo® on stabiloitu tuote, joka kestää iholla noin 28 päivää. Tämän ajanjakson aikana 
hitaasti vapautuva hyaluronihappo stimuloi neljää erityyppistä kollageenia ja elastiinia.
Stimulaatio johtaa huomattaviin parannuksiin kudoksessa. Siksi emme voi sanoa, että Profhilo®
on ihon vahvistaja – sillä on myös kudoksia kiristäviä ja nostavia vaikutuksia.

Profhilon® monet erityispiirteet tekevät siitä ainutlaatuisen verrattuna muihin markkinoilla oleviin
tuotteisiin. Se ei sisällä BDDE:tä. Se on lämpöverkkosidostettu muodostamalla H-HA:sta ja L-
HA:sta stabiloituja yhdessä toimivia hybridikomplekseja. Suuresta hyaluronihappopitoisuudesta 
huolimatta sen profiili on vain vähän tulehduksia aiheuttava ja se sisältää parantumista edistäviä
ominaisuuksia, joita kliiniset tutkimukset tukevat. Jotta voimme todella ymmärtää tämän uuden 
anti-ageing-lääkkeen toimintaa, on ensin tarkasteltava siihen liittyvää teknologiaa.

Profhilo® on kehitetty patentoidulla teknologialla, joka muodostaa yhdessä toimivia 
hybridikomplekseja korkean molekyylipainon hyaluronihapon (H-HA) ja matalan 
molekyylipainon hyaluronihapon (L-HA) välillä ilman kemiallisia verkkosidoksellisia yhdisteitä. 
Nämä kompleksit parantavat hyaluronihapon stabiiliutta entsymaattista ja mekaanista 
hajoamista vastaan.



HYÖDYT

Profhilo®-valmisteessa L-HA vapautuu hitaasti HA-hybridikomplekseista eikä siksi vapauta 
ensimmäisiä tulehduksesta kieliviä sytokiinejä. Se on siis erittäin bioyhteensopiva. Se myös 
parantaa potilaan mukavuutta hoidon aikana ja sen jälkeen sekä kosteuttaa ihoa, etenkin 
orvaskettä (hydroefekti).
Profhilon® sisältämä H-HA muodostaa vakaan hyaluronihapporakenteen verinahkaan. Tämä 
saa aikaan volumetrisen vaikutuksen (nostava vaikutus).

Toinen vakaan kooperatiivisen hybridikompleksin etu H-HA:han ja L-HA:han verrattuna on 
suuremmat tyyppien I ja III kollageenin ekspressiotasot fibroblastissa ja tyyppien IV ja VII 
kollageenin ekspressiotasot keratinosyyteissä.

Tulokset näkyvät ihon parempana laatuna ja kosteustasapainona sekä verinahassa että 
orvaskedessä. Lisäksi hyaluronihapon ja elastiinin tuotanto kasvavat sisäsyntyisesti, ja ihon 
ulkomuoto nuorentuu.

Profhilo® sisältää 32 mg matalan molekyylipainon hyaluronihappoa (L-HA) (80–100 kDa) ja 32 
mg korkean molekyylipainon hyaluronihappoa (H-HA) (1100–1400 kDa). Tuotteessa on siis 
markkinoiden korkein HA-pitoisuus: esitäytetyssä 2 ml:n ruiskussa on 64 mg yhteensä 
hyaluronihappoa. Silti se voidaan pistää 29G neulalla.

Hoitoprotokolla:
2x Profhilo-hoitoa kuukauden välein. Jatkossa ylläpitohoitona 1x 6-18kk välein.

Hoidon hinta 460e / 1. kerta tai ylläpitokerta
2. hoito 4vkon päästä ensimmäisestä hoitosta 340e.

Kotihoito-ohjeet:
Iholla näkyy hoidon jälkeen pientä punoitusta, turvotusta ja kohoumia. Nämä ovat normaaleja ja 
häviävät itsestään 24h:n aikana. Mustelman muodostumisen mahdollisuus on olemassa, mutta 
se on melko harvinainen. Anna hoidetun alueen toipua rauhassa. Voit puhdistaa kasvosi illalla 
normaalisti ja meikkiä voit käyttää seuraavana päivänä.
Vältä 48h hoidon jälkeen saunaa, aurinkoa, hikoilua, raskasta fyysistä rasitusta ja alkoholia.
Vältä muita kasvohoitoja, kasvohierontaa tai esteettisen kauneudenhoidon hoitoja  kahden 
viikon ajan Profhilo-hoidosta. 
Profhilon vaikutusaika on 28 päivää, jonka jälkeen tehdään toinen samanlainen hoito. 
On tärkeää noudattaa kahden hoidon suositusta saadaksesi maksimaalisen tehon tuotteesta.
Mikäli epäilet, ettei toipumisesi suju normaalisti, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin! Mikäli sinulle 
tulee voimakkaita oireita,ota heti yhteyttä klinikalle.

Yhteystiedot:
Klinikka Glow
Susanna Roine
klinikka@glowjkl.fi
0400314674
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