
MÔ CẤY NGỰC ARION CẢI TIẾN

Laboratoires Arion

Parc Haute Technologie

694, avenue du Dr Maurice-Donat

06250 Mougins Sophia-Antipolis

France

Tél. : 00 33 (0)4 92 92 39 40

Fax. : 00 33 (0)4 92 92 84 04

E-mail : commercial@laboratoires-arion.fr

Web : laboratoires-arion.fr

Lầu 3, phòng 3.12A, Toà Nhà Etown, 364 Cộng Hoà, 
P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Email: inamedvietnam@yahoo.com
Tel: (+84.8) 38 101 105
Website: inamed.com.vn

N
T

4
2

 -
  

 R
e

v
0

 –
 0

8
-2

0
0

8
 –

 G
B

  
- 

©
 f

re
d

g
ib

ra
t.

c
o

m



MÔ CẤY NGỰC ARION  MANG ĐẾN SỰ QUYẾN RŨ THUẦN KHIẾT
Chất  lượng TUYỆT VỜI cho t rả i  nghiệm HOÀN HẢO



LỊCH SỬ

Sự sáng tạo hôm nay -  sản phẩm của tương la i  

Vào năm 1965, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ H.G. Arion đã phát minh ra mô cấy ngực 
bơm hơi đầu tiên. Từ đó phát minh này đã mang đến những lợi ích to lớn cho hàng triệu 

phụ nữ trên thế giới. Với tính đột phá và đam mê, phát minh này đã gia tăng sự chính xác, phương 

pháp sáng tạo và ngày một hoàn thiện. Ngày nay, những giá trị cốt lõi trên đã được 

đúc kết vào mô cấy ngực Arion mà chúng ta có thể thấy được qua từng sản phẩm.  Laboratories 

Arion đã và đang trở thành đối tác cao cấp cho các chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

First inflatable
breast implant
1965

First Silicone
Simaplast
1968

Unique Monobloc®

Hydrogel-CMC
1994

New generation
Monobloc® Silicone
2002



SỰ CẢI TIẾN
Chúng tôi  yêu thích và tự hào bởi chất lượng cũng như sự cải  t iến 
trong từng sản phẩm… Tuy nhiên, không vì  thế mà chúng tôi  ngừng 
đặt ra các t iêu chuẩn cao hơn cho bản thân

Nhiệm vụ của chúng tôi - phòng R&D của Arion 

không chỉ thiết kế ra những mô cấy ngực chất 

lượng tốt nhất, mà chúng tôi không ngừng hoàn 

thiện công nghệ, và độc quyền trong cải tiến 

như:

     

     Mô cấy ngực với công nghệ Monobloc®. 

Đây là công nghệ mang đến cho mô cấy ngực 6 

lớp vỏ chắc chắn đều nhau nhờ vào công nghệ 

sản xuất theo chuyển động 360°, giúp lớp vỏ có 

độ tin cậy cao và mềm mại chưa từng có. Đồng 

thời hạn chế tối đa tỷ lệ vỡ túi nhờ kỹ thuật hàn 

khí tại đáy mô cấy.

     Mô cấy ngực silicone anatomic AX với gel 

dính kết gấp đôi giúp cho phần thân linh hoạt và 

phần chóp vững chắc hơn. Điều này giúp mang 

lại kết quả thẩm mỹ tuyệt vời nhờ sự tái tạo tự 

nhiên và phù hợp với mọi cơ thể của mọi phụ 

nữ.

     Mô cấy ngực bằng Hydrogel-CMC có tính 

phân hủy sinh học. Đây là công nghệ có thể thay 

thế cho mô cấy bằng silicone, giúp đảm bảo cho 

sự tương thích sinh học, cũng như tối đa hóa 

kết quả thẩm mỹ và sự an toàn cho bệnh nhân.



CHẤT LƯỢNG TUYỆT VỜI
Đối với  chúng tôi ,  đạo đức và trách nhiệm là những giá tr ị  cốt lõ i  để mang đến cho bệnh nhân những sản phẩm có độ t in cậy 
tuyệt đối  và phù hợp với mong muốn của họ .

Nhờ vào độ tin cậy, dẻo dai và an 

toàn với bệnh nhân, mô cấy ngực 

Monobloc của Arion luôn đáp ứng 

được những tiêu chuẩn của bác sĩ 

và cả bệnh nhân.

Bên cạnh đó, với nhiều mô cấy có 

kích thước đa dạng cho phép bác 

sĩ thực hiện được nhiều ca phẫu 

thuật tạo hình thẩm mỹ khác nhau 

mà vẫn phù hợp với các đặc tính 

sinh lý của bệnh nhân. 

Hơn nữa, mô cấy ngực Arion còn 

cam kết với các bệnh nhân của 

của mình bằng gói bảo hành Sere-

nity. Đây thật sự là chương trình 

bảo hành mang đến sự hài lòng 

cho bệnh nhân và cả bác sĩ.


