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•

• Garis halus, kerutan , kulit yang mulai

• mengendur tanda penuaan. 

Sebagian orang lebih memilih untuk melakukan rangkaian

treatment kecantikan. 

- operasi plastik

- .



Trend estetika medis ,  

Filler. mengisi daerah-daerah

wajah tertentu yang dirasa telah

kendur untuk mengembalikan

volume wajah kembali muda

Botox, Botulinum Toxin menghapus

kerutan akibat proses penuaan dan

menghaluskan garis-garis halus

akibat gerakan wajah. Misalnya, 

smile lines, kerutan dahi atau alis, 

dan ujung bibir saat cemberut.



RADIO Frequency (RF) perawatan

untuk memperoleh kulit wajah

yang kencang dan membentuk face 

contour  agar lebih indah. ... dan

memberikan efek yang maksimal, 

instan, dan alami.



Phyto Bio Integrated

ESSENTIAL OILS    +   PLANT EXTRACTS



Dermal Filler 
Prosedur penambahan volume wajah atau bagian

tubuh yang lain , dengan cara disuntikan ( invasive) .

Mengembalikan kontur anatomi

yang berubah akibat proses 

penuaan, skar atau penyakit

tertentu

menghaluskan, menyamarkan garis –

garis halus, kerutan, dan tanda-

tanda penuaan di Wajah maupun

Tubuh bagian lain



Jenis dermal filler tergantung dari :

1. Dalamnya implantasi filler 

Sumber : Saedi et al., 2010

Dermis :  Kolagen, Asam Hialuronat

Subkutan : asam hialuronat, ca hydroxylapatit



2. Lamanya efek Terapi

Temporer , dapat bertahan 6 bulan – 2    

tahun

Semi- Permanent , dapat bertahan 2-5  

tahun

Permanent, bertahan bisa sampai diatas 5 

tahun



3. Asal Filler 

Dari hewan : Xenogenous filler

Dari manusia : Allogenous filler

Dari tubuh pasien sendiri : Autologous filler

Dari bahan/material tertentu : Synthetic filler

Dari gabungan bahan sintetik dan matriks organik : 

Semi synthetic filler



4. Sifat fisik filler

Biodegradable : filler terserap oleh tubuh , sehingga

efek terapi menjadi lebih pendek, mis asam hialuronat

Nonbiodegradable : tidak diserap tubuh,sehingga

efeknya dapat bertahan lebih lama

Mis, silikon, autologus fat transfer

Efeksampingyang mungkinterjadi :

Kemerahan Memar Pembengkakan

Perdarahan Reaksi alergi Infeksi

Jaringan parut Ulserasi (luka terbuka



Efek samping yang mungkin terjadi :

Kemerahan Memar Pembengkakan

Perdarahan Reaksi alergi Infeksi

Jaringan parut Ulserasi

Cantik












































