
Wat maakt het zo uniek?

RRS®HA Long Lasting (ook geregistreerd als CE-

klasse III Injectable) is uniek omdat het bestaat 

uit gecrosslinkt hyaluronzuur (21 mg/3 ml van 

lange ketens en zeer hoogmoleculair gewicht) in 

combinatie met een protective buffer, bestaande 

uit 15 aminozuren (14,52 mg/3 ml) die zorgen voor 

een continue antioxiderende werking, waardoor het 

hyaluronzuur beschermd wordt en biodegradatie 

wordt vertraagd. Deze buffer werkt osmolytisch 

en reguleert de osmotische stress na dermale 

implantatie. In eenvoudige woorden: aminozuren 

in de beschermende buffer hebben als belangrijkste 

functie om het hyaluronzuur te beschermen.

 

BEHANDELING HUID

ADVERTORIAL

RRS®HA LONG LASTING: EEN NIEUWE, UNIEKE INJECTABLE WAARMEE EEN FULL FACE 

REJUVENATION IN ÉÉN SESSIE KAN WORDEN GEGEVEN, EEN ECHTE SKINBUILDER DUS!

Het alweer 15e product in de vertrouwde RRS®-Inject skinboosterlijn van Skin Tech Pharma is met recht uniek, 

makkelijk en snel te noemen: RRS®HA Long Lasting houdt het midden tussen een filler en een skinbooster, in staat 

om met de voordelige spuit van 3 ml in één sessie een full face rejuvenation te bieden. Zo’n Full Face Harmony-

behandeling is uitvoerbaar in 10-15 minuten door middel van een 7-puntstechniek en biedt bovendien onmiddellijk 

resultaat en langdurige huidverbetering.

Skin Tech Pharma Group maakt voor RRS®HA Long Lasting gebruik 

van een geheel nieuwe crosslinkingtechnologie: de Unheating 

Crosslinking Technology (UnHeatIng - UHI), met een uiterst 

stabiele en zuivere gel als resultaat. RRS®HA Long Lasting kent geen 

concurrenten qua samenstelling, productieproces en daarmee 

verbonden technologie.

Andere bijzonderheden

RRS®HA Long Lasting is een echte skinbuilder. Deze uitgebalanceerde 

gel vult, lift en hydrateert de huid en biedt immediate refreshment en 

langdurige huidverbetering. In de veertien dagen na de behandeling 

neemt het volume geleidelijk zelfs nog verder toe tot een optimaal 

eindresultaat. Doorgaans zijn 1 tot 3 sessies per jaar voldoende voor 

een constant goede, gevulde en gehydrateerde huid.

RRS®HA 
LONG LASTING

• Nieuwe, unieke injectable

• Vult, lift en hydrateert en biedt 
langdurige huidverbetering

• Unieke crosslinking 
technologie aangevuld met 15 
aminozuren

• Zuiver, stevig hyaluronzuur met 
uitstekende modelleerbaarheid

• Full Face Rejuvenation in 1 
sessie met 3 ml spuit

• Een echte ‘Skinbuilder’

• CE Class III Injectable
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Stevige en zeer modelleerbare gel, prettig om 

mee te werken

Na het injecteren van de bolussen RRS®HA 

Long Lasting is meteen merkbaar hoe stevig en 

‘modelleerbaar’ de gel is. Al bij het licht uitwrijven 

verspreidt de gel zich heel makkelijk door de 

huid. Dit maakt applicatie makkelijk en snel: een 

behandelsessie duurt gemiddeld slechts 10-15 

minuten en er is geen downtime te verwachten. 

Alles bij elkaar is een sessie met RRS®HA Long 

Lasting een effectieve pro-aging-behandeling te 

noemen.

Applicatie van RRS®HA Long Lasting

Per behandelsessie wordt 3 ml RRS®HA Long 

Lasting (in voorgevulde, glazen spuit) door middel 

van een 7-puntsbolustechniek medium tot diep 

dermaal geïnjecteerd, in bolussen van 0,2 ml. 

De illustratie toont de mapping voor optimale 

huidverbetering.

Nieuwe crosslinkingtechnologie voor meer 

stabiele gel

De Unheating Crosslinking Technology 

(UnHeatIng - UHI) die de Skin Tech Pharma 

Group voor RRS®HA Long Lasting gebruikt, 

INJECTIEPUNTEN VAN RRS HA LONG LASTING

*kan aangepast door de behandelaar aan de hand van de wens 
en het gezichtstype

Evaluation of result of the half treated face and the day after

is een nieuw technologisch proces waarin afkoeling tijdens het 

chemisch crosslinken van hyaluronzuur wordt toegepast. Hierdoor 

ontstaan stabiele en evenredige verbindingen van de polymeren 

en wordt partiële degradatie van de nieuwgevormde, gecrosslinkte 

gel voorkomen. Co-delivery is een geleidelijke, gemeten afgifte 

van hyaluronzuuroligomeren tijdens het proces van progressieve 

afbraak. De antioxidanten in de buffer van aminozuren beschermen 

het hyaluronzuur en helpen om de verwachte huidreactie na een 

injectiebehandeling en oxidatieve stress onder controle te houden.

RRS®HA Long Lasting is een pure, zuivere gel en laat geen late 

onset-reactie zien

Om RRS®HA Long Lasting zo zuiver mogelijk te krijgen en optimale 

veiligheid te bieden, maakt Skin Tech Pharma Group gebruik van een 

specifieke ‘BDDE-detecteertest’. Als BDDE na het crosslinkingproces 

uit RRS®HA Long Lasting is gewassen, wordt deze nieuwe, specifieke 

test toegepast, die tot 2 partikels BDDE per miljoen in de gel meet 

(hieronder is BDDE niet meer te detecteren). Zodra dit is bereikt, wordt 

de gel van RRS®HA Long Lasting NOG een keer uitgewassen voor 

optimale veiligheid, met een pure, zuivere gel als resultaat.

Goede resultaten, hoge tevredenheid

In landen buiten Europa werden al honderden behandelingen met 

RRS®HA Long Lasting uitgevoerd. Uit een klinische evaluatie van 32 

cliënten tussen de 32 en 68 jaar werd RRS®HA Long Lasting met een 

hoge (61%) tot zeer hoge (39%) tevredenheid bij cliënten en hoge 

(68%) tot zeer hoge tevredenheid (32%) bij behandelaars beoordeeld. 

Het product heeft een goed veiligheidsprofiel, er werden geen 

allergische reacties, oedeem, hematomen of andere bijwerkingen 

gerapporteerd.

Niet-optimale reologie

Gebruikelijke crosslinkingsreactie met 
extreme condities (hoog-alkalische pH). 
Bij het afkoelen en terugbrengen naar een 
normale PH van dergelijke producten, blijkt 
de crosslinking vaak niet overal even goed. 
De verbindingen zijn deels onstabiel.

Optimale reologie

Unheating crosslinkingtechnologie (UHI) is 
een mild alkalisch proces waarbij afkoeling 
wordt toegepast. Hierdoor wordt de 
crosslinking zeer stabiel en evenredig 
verdeeld over het product.  

Before Half-face treated After 10 hours

RRS®HA Long Lasting
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Nieuwsgierig naar 
deze nieuwe, unieke 
injectable?

Kijk voor informatie over 
RRS®HA Long Lasting én 
de kennismakingsactie op 
www.skintechpharmagroup.
nl/producten/rrs-ha-long-
lasting en we bieden je een 
ervaring aan!

RRS®HA Long Lasting 
• heeft een tussenpositie tussen standaard fillers voor volumeherstel en skinboosters die de huid effectief hydrateren. 
• biedt door vulling, lifting en hydratatie langdurige huidverbetering 


