
Het is vaak lastig uit te leggen aan cliënten 

dat hyaluronzuren die gebruikt worden voor het 

verbeteren van de huidstructuur geen fillers zijn. 

Ook leeft het idee dat dit soort behandelingen 

maar een effect van enkele maanden heeft. 

Kortom, huidverbeterende hyaluronzuurinjecties 

zijn nog behoorlijk ondergewaardeerd.

Sunekos is nog behoorlijk onbekend maar verdient 

zeker een plek in de hyaluronzuurmarkt omdat 

het voorziet in de behoefte van cliënten die steeds 

natuurlijkere en duurzamere resultaten verwachten. 

Deze injectable, die meer doet dan alles wat je 

al kende, zorgt voor een ware aminorevolutie. 

Sunekos is de enige injectable die de fibroblasten 

stimuleert door een combinatie van hyaluron-

zuur en zes aminozuren. 

Dankzij een unieke en gepatenteerde mix van 

hyaluron- en aminozuren is Sunekos in staat de 

extracellulaire matrix te vervangen en elastine 

te produceren, wat resulteert in een jonger 

uitziende huid van gelaat en lichaam.   

HUIDVERBETERENDE INJECTABLES 

MET HYALURONZUUR
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INJECTABLES

SUNEKOS® 200 is een injectable behandeling die 

jeugdige, natuurlijke kenmerken bevordert door 

homeostase van de extracellulaire matrix, waardoor 

het volume van het gelaat wordt verbeterd, rimpels 

worden verminderd en de huid wordt gehydrateerd. 

De gepatenteerde formule bevat hyaluronzuur 

en een combinatie van aminozuren, voorlopers 

van collageen en elastine. Deze combinatie 

helpt om de regeneratie van de extracellulaire 

matrix te stimuleren, wat leidt tot een dermale 

biogenese. Sunekos® 200 is een klasse 3 medisch 

product, beschikbaar voor zowel naald- als 

canuletoepassingen.

SUNEKOS® 1200 is een injectable-

behandeling met een antioxiderende 

werking voor ernstige rimpels en beschadigde 

huid. Het bevordert jeugdige, natuurlijke 

eigenschappen door het verbeteren van 

het gelaatsvolume, het verminderen van 

rimpels en het hydrateren van de huid. De 

gepatenteerde formule bevat hyaluronzuur en 

een combinatie van aminozuren, voorlopers 

van collageen en elastine. Deze combinatie 

helpt om de regeneratie van de extracellulaire 

matrix te stimuleren, wat leidt tot een dermale 

biogenese. Sunekos® 1200 is een klasse 3 

medisch product, beschikbaar voor zowel 

naald- als canuletoepassingen.

SUNEKOS® BODY  is een injectable 

behandeling die jeugdige, natuurlijke 

kenmerken bevordert door homeostase 

van de extracellulaire matrix, waardoor het 

volume van het gelaat wordt verbeterd, 

rimpels worden verminderd en de huid wordt 

gehydrateerd. De gepatenteerde formule 

bevat hyaluronzuur en een combinatie 

van aminozuren, voorlopers van collageen 

en elastine. Deze combinatie helpt om de 

regeneratie van de extracellulaire matrix 

te stimuleren, wat leidt tot een dermale 

biogenese. Sunekos® 200 is een klasse 3 

medisch product, beschikbaar voor zowel 

naald- als canuletoepassingen.   >

Er zijn 3 vormen beschikbaar
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Wijze van toediening

Sunekos is een combinatie van hyaluronzuur in een flacon 

die een op een gemengd wordt met aminozuren in een 

flacon. Daarna is de doorzichtige homogene oplossing 

meteen klaar voor gebruik. Sunekos kan geïnjecteerd 

worden met naald of met canule. 

Er zijn 2 technieken

 Interstitial Fluid Technique (IFT)

 Reverse Interstitial Fluid Technique (RIFT)

Bij diepere rimpels wordt de IFT of RIFT gecombineerd 
met de cusion technique. 

Zo kunnen een low density hyaluronzuur en een medium/

high density hyaluronzuur tijdens een behandeling 

over elkaar heen worden geïnjecteerd, eerst met de 

canule in lineaire threads en daarna met de naald met 

een bolustechniek eroverheen. Adele Sparavigna, MD, 

dermatoloog, wetenschappelijk en klinisch coördinator 

bij Sunekos, legt in het wetenschappelijke vakblad Prime 

Journal uit wat de IFT en RIFT en cusion technique 

inhouden.

Sunekos kan buiten de koelkast bewaard worden en 

heeft een houdbaarheid van ruim 2 jaar.

FREQUENTIE VAN BEHANDELEN

Er zijn diverse protocollen beschikbaar voor specifiek 

de ogen, het gelaat, de hals, handen, armen etc. Het is 

een behandeling die herhaald moet worden, afhankelijk 

van het protocol met zo’n 7-14 dagen ertussen, wel 3 

tot 4 keer.

DOWNTIME

Er is nagenoeg geen downtime. Sunekos 200 kan met de 

invisable needle worden geïnjecteerd, Sunekos 1200 en 

Sunekos Body met respectievelijk de 31 G of 27 G naald. 

Qua canule kan een 27 G canule worden gebruikt. 

INDICATIES

Doordat Sunekos in staat is de extracellulaire matrix 

te vervangen en de biosynthese van collageen en 

elastine te stimuleren, waardoor de fibro-elastine in het 

bindweefsel van de huid herstelt, biedt deze injectable 

oplossingen voor tal van huidaandoeningen, waaronder 

huidveroudering van gelaat en lichaam. Spectaculair 

resultaat geeft het bij de dunne, rimpelige en soms 

donkerder verkleurde huid rond de ogen. Ook verbetert 

Sunekos acnelittekens. Maar denk ook aan verbetering 

van slappe bovenarmen of knieën. Er is zelfs een 

gunstige werking op striae en cellulitis aangetoond.

De op aminozuren gebaseerde formule zorgt voor 

herstel van fibro-elastine in het bindweefsel van de 

huid. Dit herstel wordt nog meer versterkt als er door 

de cliënt ook een kuur Nutrakos drinkables bij gebruikt 

wordt. Een gezond, uitgebalanceerd dieet biedt als je 

echt iets wilt verbeteren niet altijd genoeg hoeveelheden 

voedingsstoffen. Nutrakos Amino Acid Food Supplement 

levert een specifieke mix van aminozuren die de huid, 

het haar en de nagels van binnenuit voeden. 

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN ANDERE 
HUIDVERBETERENDE INJECTABLES

Sunekos heeft de unieke sleutel voor de opbouw 

van de extracellulaire matrix op zowel korte als lange 

termijn, zonder de risico’s van degeneratie, overdosis 

of overcorrectie. Waar injecties met hyaluronzuur enkel 

bewezen hebben collageen te kunnen aanmaken, heeft 

Sunekos bewezen dat het in staat is om ook elastine aan 

te maken dankzij de aminozuren combinatie. Je loopt 

geen risico wanneer het product intravasculair wordt 

geïnjecteerd. Het is dus ook een mooi product voor 

beginnende artsen.

EVIDENCE

De Italiaanse dermatoloog Prof Dr. Adele Sparavigna, 

die als eerste ervaring opdeed met Sunekos deed eerder 

al onderzoek bij de ontwikkeling van Profhilo, een 

hyaluronzuurinjectable eveneens afkomstig uit Italië. 

Net als Profhilo is Sunekos een zuiver hyaluronzuur, 

alleen nu in de unieke en gepatenteerde mix van 

hyaluron-toegevoegde aminozuren. ∞
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