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   A tecnologia SOFT Flexx oferece uma  micro cânula com maior 

      diâmetro interno, que aumenta o fluxo de líquidos e materiais  
     mais  viscosos , acrescido de um polimento especial 
    que  melhora o  deslizamento dentro da derme com
            flexibilidade adequada e  ponta atraumática

                   para maior conforto  do  paciente e 
              melhor performance para o profissional.

Cânulas Vs Agulha 

Atramática
Segura 
Precisa   

a qualquer  momento durante o procedimento, mais controle e 
melhores resultados.

A FLEX FILL é milimetrada com 10 mm entre as

     marcações oferecendo maior precisão o  

ponto em forma de triângulo      orienta o lado da abertura 

Sem injeção intravascular;

 Risco Zero  de danificar estruturas
         como:  Nervos e Vasos;

Praticamente sem hematonas;

 Nível de dor menor  ou ausente;

    Um único ponto de entrada com 
ampla cobertura;

Maior estimulação de 
colágeno novo.

Risco de  injeção intravascular;

Grande risco de deixa hematonas;

  Há riscos de  de danificar estruturas   
    como: Nervos  e  Vasos; 

Nível de dor maior; 

    Pouca cobertura por ponto;

    Aumenta o risco de infecção.   
   

FLEX



Diâmetro ComprimentoCod. de CoresDescrição 

18G              70 mm  /  100mm

    50mm  /  70mm

    50mm  /  70mm

22G

25G

27G

Guia de recomendação para uso da micro cânula.

   50mm  /  70mm

30G   38mm  /  50mm

30G

   Existe um tamanho para cada necessidade.  

Micro
cânulas

Para uso superficial com ácido hialurônico pouco 
concentrado e baixa viscosidade. Usar para o filtro, 

região da glabela , área dos olhos e locais para 
fazer contornos.

Para uso com ácido hialurônico de baixa , média e alta 
concentração e viscosidade e bioestimuladores.

Na face use região zigomática, pálpebras inferiores, Bigode 
chinês, linha da marionete e lábios. Este tamanho é super 

versátil.

Usar com ácido hialurônico de média densidade e 
bioestimuladores. Na face pode ser usada na 

região da Glabela , Labios e filtro. 

18G

Para uso corporal com ácido hialurônico de qualquer 
densidade / concentração e bioestimuladores. 

Reinjeção de gordura para aumentos de glúteos. 

Usar com  ácido hialurônico de média e alta 
densidade, uso profundo para criar volume. Pode ser 

usado com bioestimuladores também. .

22G

27G

25G
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