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PROFHILO on palkittu innovaatio ihon hoitoon 
 

PROFHILO® on lääkeyhtiö IBSA:n kehittämä innovaatio, jolla hoidetaan ihoa kokonaisvaltaisesti. 

Esteettisen hoidon vaikuttavana aineena on hyaluronihappo, ja patentoidun teknologian  

(NAHYCO® ) ansiosta valmisteeseen on saatu yksi markkinoiden korkeimpia 

hyaluronihappopitoisuuksia (64 mg/2 ml).  

 

Ainutlaatuisen levittyvyytensä ansiosta PROFHILO-hoito tehoaa iholle niin kasvoilla, kaulalla kuin koko 

vartalolla. Hoito tasoittaa silmin nähden ryppyjä ja juonteita sekä hoitaa ihon velttoutta ja parantaa ihon 

sävyä. Hoito myös edesauttaa aknen ja arpien paranemista.  

“PROFHILO on hellävarainen pistoshoito, jonka vaikuttavana aineena on tieteellisesti tutkittu ja puhdas 

hyaluronihappo, joka muokkaa ihon omaa biologista toimintaa,” kertoo Regional Manager Henna Lindfors 

IBSA:lta.  

 

Profhilo hoitaa kasvoja, kaulaa ja koko vartaloa 

PROFHILO:a voidaan käyttää hyvin monipuolisesti ihon hoidossa ja muokkauksessa, ja se sopii kaikille yli 

35-vuotiaille naisille ja miehille. Esteettisessä hoidossa kasvoille, kaulalle tai muulle hoidettavalle iholle, kuten 

käsivarsiin tai polviin tehdään vain muutamia hellävaraisia pistoksia. Kyseessä ei ole täyteaine, vaan kudokseen 

sitoutuva hyaluronihappo, joka nuorentaa ja elvyttää ihoa luonnollisella tavalla. Lisäksi valmisteen 

bioremodeling-vaikutus etenee ihon eri kerroksissa vielä useita viikkoja itse käsittelyn jälkeen. 

PROFHILO-hoidon vaikutus on ainutlaatuinen, eikä sen rinnalle tarvita lainkaan täyteaineita.  

 

PROFHILO-valmisteesta tekee erityisen se, että pieneen määrään injektiota on saatu jopa 64 mg 

hyaluronihappoa, joka on tutkitusti tasaisesti leviävä ja vaikutukseltaan pitkäkestoinen. Varsinainen hoito on 

toimenpiteenä yksinkertainen, eikä toipumisaikaa tarvita. Hoidettu alue kestää katseita heti, mutta meikkiä 

suositellaan käytettävän vasta seuraavana päivänä. Valmisteella on ainutlaatuinen kohottava vaikutus, eikä 

pistoskohtaan jää kohoumaa täyteaineiden tapaan. Paras tulos saavutetaan vain kahden hoitokerran jälkeen, 

jotka suositellaan tehtäväksi kuukauden välein.  
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Puhdas hyaluronihappo ja oikea pistostekniikka takaavat turvallisen hoidon  

PROFHILO-hoitoon hakeutuessa on tärkeä varmistaa, että hoidon tekijä on IBSA:n kouluttama 

terveydenhuollon ammattilainen. IBSA on yksi harvoista toimijoista, joka kontrolloi tuottamansa 

hyaluronihapon valmistusprosessia aina raaka-aineen biofermentaatiosta käyttövalmiiseen lopputuotteeseen 

asti.  

 

IBSA kouluttaa esteettisiä klinikoita valmisteen käytössä sekä erityisessä pistostekniikassa, jotka yhdessä 

takaavat hoidon turvallisuuden. Pistostekniikalla maksimoidaan vaikuttavan aineen leviäminen hoidettavalla 

ihoalueella. IBSA myy PROFHILO-valmistetta vain terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat suorittaneet 

yhtiön asiantuntijalääkärin pitämän koulutuksen. Koulutuksella varmistetaan PROFHILO-valmisteen turvallinen 

ja oikeaoppinen käyttö. 

 
 
Profhilo 

PROFHILO on kehitetty käyttämällä IBSA:n patentoimaa NAHYCO®-teknologiaa, tehden siitä yhden markkinoiden korkeimman 

hyaluronihappopitoisuuden omaavan tuotteen, jonka levittyvyys mahdollistaa ihoa kosteuttavan ja silottavan vaikutuksen myös 

haastavilla osa-alueilla, kuten käsivarsissa, kaulalla ja dekolteella. Lisäksi hoidon tulos säilyy pitkään, vaikka valmiste ei sisällä lainkaan 

ristiinsidontaan vaikuttavia aineita. Valmisteen ainutlaatuinen rakenne integroituu kudokseen palauttaen ennalleen ihossa 

luonnollisesti esiintyvän hyaluronihapon. 

 

IBSA 

IBSA on yksityisomistuksessa oleva sveitsiläinen lääkeyhtiö, joka kehittää ja valmistaa useille eri terapeuttisille osa-alueille tuotteita ja 

omistaa 65 rekisteröityä patenttia. IBSA on dermoesteettisten valmisteiden markkinoilla yksi niistä harvoista yhtiöistä, joka omistaa ja 

kontrolloi tuotteiden valmistusprosessia aina puhtaasta raaka-aineen tuotannosta lopulliseen tuotteeseen. Näin IBSA varmistaa 

tuotteiden korkean tason ja hyödyntää lääketieteellistä osaamistaan laadun varmistamiseksi. 

    



       
  

 
 

Lisätiedot 

Henna Lindfors  

Regional Manager   

IBSA Nordic  

henna.lindfors@ibsanordic.com   

p. 046 600 6430  

 
PROFHILO-koulutuksen suorittaneet klinikat Suomessa: 
 

Espoo 
 
Nordicshape 
www.nordicshape.fi 
Panorama Tower, Hevosenkenkä 3 
 
Helsinki 
 
EL-salonki 
www.el-salonki.fi 
Eteläesplanadi 22 C 
 
KC Clinic 
www.kc-clinic.fi 
Lönnrotinkatu 21 
 
Mabel 
www.mabel.fi 
Korkeavuorenkatu 11 
 
Proderma Clinic 
www.prodermaclinic.fi 
Fredrikinkatu 34 A 
 
Kajaani 
 
MK Clinic  
www.mkclinic.fi 
Välikatu 1 
 

Kauhava 
 
Klinikka Susanna Aro 
www.klinikkasusannaaro.fi 
Kauppatie 52 
 
Tampere 
 
Esteettinen lääkäri Eija Pitkänen 
www.eijapitkanen.fi 
Aleksanterinkatu 31 C 
 
KC Clinic 
www.kc-clinic.fi 
Rautatienkatu 27 
 
Turku 
 
Skinbeauty 
www.skinbeauty.fi 
Yliopistonkatu 32 
 
Seinäjoki 
 
Klinikka Susanna Aro 
www.klinikkasusannaaro.fi 
Sammonkatu 24 
 
 
 

    




