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TOSKANIMED jest marką medyczną 
laboratorium farmaceutycznego TOSKANI, 
które dzięki ponad 36-letniemu doświadczeniu 
w dziedzinie medycyny estetycznej i obecności 
w ponad 70 krajach, specjalizuje się w produktach 
medycznych i kosmetycznych przeznaczonych 
w całości do zabiegów medyczno-estetycznych.

M I S J A

TOSKANIMED dostarcza profesjonalistom  produkty, których potrzebują  
do wykonywania najbezpieczniejszych, najbardziej efektywnych i skutecznych 
zabiegów.

Naszym celem jest wprowadzanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań  
w zakresie pielęgnacji skóry dla profesjonalistów w dziedzinie medycyny 
estetycznej.

 
O nas 

C O  N A S  W Y R Ó Ż N I A

+ Farmaceutyczna jakość składników 
aktywnych zawartych w naszych 
produktach oraz najwyższa jakość 
wszystkich procesów zachodzących 
w firmie. 

+ Innowacyjność  w formułach 
opracowanych w celu osiągnięcia 
kompleksowych rozwiązań opartych 
na działaniu zaawansowanych 
technologii i składników aktywnych 
(peptydy biomimetyczne, liposomy  
i kwas hialuronowy 3.000 kDa).

+ Bezpieczeństwo. Wszystkie nasze 

W naszych produktach 
znajdują się innowacyjne 
składniki aktywne tj. peptydy 
biomimetyczne, liposomy  
oraz kwas hialuronowy  
klasy medycznej.  
Dzięki dbałości o każdy 
szczegół oraz wprowadzaniu 
innowacji, pozostajemy 
liderem na rynku estetycznym.

produkty są poddawane najbardziej 
szczegółowym kontrolom, dzięki 
czemu ich stosowanie jest skuteczne 
i bezpieczne zarówno dla pacjentów, 
jak i profesjonalistów wykonujących 
zabiegi.

+ Efektywność. Wyniki wieloletnich 
badań klinicznych potwierdzają 
skuteczność naszych produktów.

+ Szacunek dla lekarzy i pacjentów.

+ Zrównoważony rozwój i troska  
o środowisko.
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SKIN 
Architect 
Fillers

Po ponad pięciu latach badań i rozwoju, 
TOSKANIMED stworzył kompletną 
gamę wypełniaczy bazujących  
na kwasie hialuronowym o bardzo 
wysokiej masie cząsteczkowej. 
Naszym celem jest oferowanie 
najlepszych rozwiązań w zakresie 
pielęgnacji skóry, nie tylko  
z estetycznego punktu widzenia,  
ale również w trosce o jej zdrowie  
i jak najlepszą kondycję. 



W TOSKANIMED stawiamy  
na naturalność, wyważone kształty 
i harmonijne linie, dlatego  
w naszym laboratorium 
w Barcelonie starannie 
opracowaliśmy gamę 
najnowocześniejszych preparatów 
iniekcyjnych zawierających 
usieciowany kwas hialuronowy
pochodzenia biotechnologicznego.

Produkty te są w pełni zgodne  
z naszą propozycją leczenia  
i integralnej pielęgnacji skóry. 
Metodologia Mesosynergy®, 
która zapewnia harmonię i synergię
może być dostosowana  
do każdego rodzaju skóry  
i łączona z różnymi technikami 
medycznymi w celu osiągnięcia 
najlepszych rezultatów.

W TOSKANIMED stawiamy na naturalność, 
wyważone kształty i harmonijne linie.
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Preparaty z linii Skin Architect Fillers 
są produkowane z kwasu hialuronowego 
wysokiej czystości i mogą być 
stosowane w wielu obszarach zarówno 
twarzy, jak i innych części ciała*.
Produkty są klarowne, jednorodne  
i mają żelową konsystencję.  
Działają silnie nawilżająco i ujędrniająco 
w przypadku każdego rodzaju cery. 
Natychmiastowo przywracają skórze 
utraconą sprężystość i blask.  

*poza okolicą oczu 

FILL & CARE® 
by TOSKANIMED®

Bardzo duża masa cząsteczkowa. 
Kwas hialuronowy o masie cząsteczkowej 3.000 kDa, 
najbardziej zbliżony do endogennego kwasu występującego 
w skórze właściwej.1

Trwałość. 
Duża cząsteczka kwasu, ze względu na rozmiar i mniejszą 
przestrzeń do kontaktu z powierzchnią i hialuronidazami, 
ulega wolniejszemu rozkładowi. Z drugiej strony, ze względu 
na proces retikulacji wypełniaczy, degradacja cząsteczki 
kwasu będzie równomierna i stała.

Stężenia odpowiadające wszystkim potrzebom skóry. 
Gama Skin Architect Fillers składa się z 3 produktów 
o różnych stężeniach, aby zaoferować odpowiednie 
rozwiązanie dla różnych potrzeb pacjentów.

Wysoka biokompatybilność. 
Skład wypełniaczy Skin Architect Fillers charakteryzuje 
się kwasem hialuronowym o bardzo wysokiej masie 
cząsteczkowej, niskim stężeniu BDDE i brakiem mannitolu.

Maksymalne bezpieczeństwo. 
Dążymy do doskonałości we wszystkich naszych 
produktach i procedurach, dlatego Skin Architect Fillers to 
gama produktów do iniekcji z oznakowaniem CE. Ponadto 
firma TOSKANI posiada certyfikat ISO 13485.
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Stężenie kwasu hialuronowego: 
20 mg/ml

Pojemność: 1 ml

Dwie cienkościenne sterylne igły 
2 x 27G 1/2’’

Średni czas utrzymywania się  
preparatu: 12 miesięcy 

SKIN 
Architect 
Filler Sublime 20
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Specyfikacja 
techniczna:

Preparat przeznaczony do terapii  
linii mimicznych, drobnych zmarszczek  
i nierówności w okolicy ust. 
Aplikacja: 
Może być podawany zarówno 
do powierzchownej warstwy 
skóry właściwej, jak i do warstwy 
środkowej.

Wskazania:
- Zmarszczki w okolicy ust, 

poprawa konturu i zwiększenie 
objętości ust

- Drobne i płytkie zmarszczki

Stopień usieciowania: 2.22%
Substancja użyta do retikulacji: 
BDDE



10



SKIN 
Architect 
Filler Density 23
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Aplikacja: 
Produkt podawać do głębokich 
warstw skóry właściwej.  

Wskazania:
- Zmarszczki średniej głębokości
- Fałdy nosowo-wargowe
- Opadające kąciki ust
- Zmarszczki “marionetki”
- Bardzo wyraźne zmarszczki  

w okolicy ust
- Delikatny efekt liftingu
- Konturowanie, modelowanie  

i wypełnianie ust
- Modelowanie nosa
- Odmładzanie dłoni

Preparat przeznaczony do korekcji 
umiarkowanych i głębokich zmarszczek, 
załamań skóry oraz konturowania ust.

Specyfikacja 
techniczna:

Stężenie kwasu hialuronowego: 
23 mg/ml

Pojemność: 1 ml

Dwie cienkościenne sterylne igły 
2 x 27G 1/2’’

Stopień usieciowania: 1.67%
Substancja użyta do retikulacji: 
BDDE

Średni czas utrzymywania się 
preparatu: 12 miesięcy
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SKIN 
Architect 
Filler Volume 26
 

Stężenie kwasu hialuronowego: 
26 mg/ml

Pojemność: 1 ml

Dwie cienkościenne sterylne igły 
2 x 27G 1/2’’

Stopień usieciowania: 1.71%
Substancja użyta do retikulacji: 
BDDE

Średni czas utrzymywania się 
preparatu: 12 miesięcy

Preparat przeznaczony do zabiegów 
wolumetrycznych, poprawy owalu twarzy, 
konturowania i powiększania ust  
oraz wypełniania głębokich zmarszczek.

Zastosowanie:
W celu nadania objętości, produkt 
aplikować do głębokiej warstwy 
skóry właściwej lub do tkanki 
podskórnej. W przypadku iniekcji  
w okolicę ust, podawać do 
środkowej warstwy skóry właściwej. 

Wskazania:
- Głębokie zmarszczki
- Przywrócenie prawidłowego owalu 

twarzy
- Intensywny efekt liftingu
- Kości policzkowe i podbródek
- Bardziej wyraziste fałdy nosowo-

wargowe
- Modelowanie nosa
- Konturowanie i powiększanie ust
- Odmładzanie dłoni

Specyfikacja 
techniczna:



TOSKANI MED

Rezultaty

Przed 15 dni po 1 zabiegu 

Wiek: 53

Wiek: 38
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TOSKANI Clinical Case nºI.S_114 performed by Dr. Sergei Ostapchuk

TOSKANI Clinical Case nº NDA_26 performed by Dr. Enrique Lorente

O K O L I C A  U S T

Pacjentka, której zaaplikowano 3 dawki preparatów: 2 dawki Skin Architect Density w celu wygładzenia fałdu 
nosowo-wargowego i uniesienia kącików ust oraz 1 dawka Skin Architect Sublime w celu wyprofilowania górnej 
wargi.

Pacjentka, której zaaplikowano 3 dawki preparatów: 2 dawki Skin Architect Volume oraz 1 dawka  
Skin Architect Density w celu wygładzenia fałdu nosowo-wargowego ust i wyprofilowania dolnej wargi.

Przed 3 miesiące po 1 zabiegu
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Przed

Przed Przed

Natychmiast po 1 zabiegu

Po 1 zabiegu Po 1 zabiegu

Wiek: 73

Wiek: 33

TOSKANI Clinical Case nº G.T_72 performed by Dr. Mario Goisis

TOSKANI Clinical Case nº B.J_267 performed by Dr. Mario Goisis

D Ł O N I E

K O R E K C J A  Ż U C H W Y  I  N O S A

Pacjent, któremu zaaplikowano 4 dawki preparatu Skin Architect Density. Produkt podawano za pomocą kaniuli.

Pacjent, któremu zaaplikowano 8 dawek preparatów:
 - 1 dawka Skin Architect Density w celu wymodelowania nosa
 - 7 dawek do zabiegu maskulinizacji: 4 dawki Skin Architect Volume i 1 dawka Skin Architect Density  
do powiększenia łuku żuchwy oraz 2 dawki do obszaru podbródka.
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PIELĘGNACJA PO 
ZABIEGU 
Medyczne kosmetyki, które przyspieszają 
regenerację skóry po przebytych zabiegach 
estetycznych.

AFTER 
Cream
Krem o działaniu miejscowym  
z kannabidiolem (CBD), witaminą K 
i arniką górską, który pomaga 
zredukować zasinienia i zaczerwienienia 
powstałe po zabiegach estetycznych.

  + arnika + witamina K

50 ml / 1.69 fl oz.
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SKIN 
Architect 
Mesoserum

SKIN 
Architect 
Cream

Składniki aktywne zawarte 
w mezoserum są silnie 
skoncentrowane i skutecznie 
zmniejszają widoczne oznaki 
starzenia się skóry, zapewniając 
jednocześnie silny efekt odżywczy.

Składniki aktywne:
DMAE, L-karnityna, kwas hialuronowy,
kolagen naturalny, elastyna,  
krzem organiczny, acetyl hexapeptyd-8  
i witamina A.

30 ml / 1.01 fl oz.

Nawilżający i odżywczy krem 
o intensywnym działaniu 
przeciwstarzeniowym, który pomaga 
wzmocnić i przedłuża efekty 
wykonanych zabiegów medycyny 
estetycznej.

Składniki aktywne:
DMAE, L-Karnityna, kwas hialuronowy,
kolagen naturalny, elastyna,  
krzem organiczny, acetyl hexapeptyd-8, 
masło Shea i witamina A.

50 ml / 1.69 fl oz.
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Techniki 
aplikacji

METODY APL IKACJ I  PREPARATÓW 

Przywracanie dłoniom 
utraconej objętości przy 

użyciu kaniuli 

Modelowanie kształtu nosa 

Technika komórkowa Technika liniowa Technika krzyżowa  
“criss-cross”

Technika wachlarzowa Technika “zygzak” Korekcja ptozy w okolicy 
podbródka

Korekcja konturu dłoni



AESTHETIC CONCEPT
tel. +48 22 415 67 92, +48 668 040 694

www.aestheticconcept.com.pl  

1   Keen MA. Hyaluronic Acid in Dermatology. Skinmed. 01/12/2017;15(6):441-448. PMID: 29282181.  
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