
Osocze bogatopłytkowe

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma)
to koncentrat płytek krwi , który otrzymuje się  w wyniku 
pobrania,odwirowania i wyizolowania z pełnej krwi pacjenta.
Technologia PRP jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny, 
takich jak: medycyna  estetyczna,dermatologia, chirurgia, ortopedia 
,stomatologia, okulistyka .

Osocze bogatopłytkowe zawiera liczne czynniki wzrostu, które 
stymulują powstawanie nowego kolagenu ,szybsze namnażanie 
komórek skóry, tworzenie nowych naczyń krwionośnych, 
stymulację mikrokrążenia,daje efekt wypełnienia zmarszczek ,w 
ciągu kolejnych tygodni regeneruje tkankę od wewnątrz inicjując 
procesy naprawcze skóry.

Skóra jest odmłodzona,zregenerowana i nawilżona., zmarszczki i bruzdy ulegają spłyceniu.
Po kilku zabiegach staje się gęsta, sprężysta, nabiera blasku.

Zabieg polega na pobraniu własnej krwi pacjenta za pomocą sterylnego  zestawu do odpowiednio przygotowanej probówki, którą 
umieszcza się w wirówce.Po kilku minutach wirowania oddzielone osocze pobiera się do strzykawki i podaje pacjentowi.

Wskazania: zmarszczki i bruzdy np kurze łapki, dolina łez, bruzda nosowo-wargowa,podniesienie kącików ust, linie marionetki, 
zmarszczki palacza, podkrążone oczy, zmarszki szyi, skóra przesuszona,pozbawiona napięcia,z niejednolitym kolorytem skóry, 
wymagająca rewitalizacji, rozstępy, wypadanie włosów, cellulit, blizny potrądzikowe, starzenie się dłoni.

Przeciwskazania: ciąża i okres karmienia piersią, choroby autoimmunologiczne, choroba nowotworowa, choroby płytek krwi(zaburzenie 
ilości lub funkcji  płytek), infekcja, aktywna opryszczka 
Przed zabiegiem nie wolno stosować leków takich jak aspiryna .
Po zabiegu nie wolno stosować przez 7 dni  aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych(NLPZ)

Zalety:
Innowacyjność - to technologia, dzięki której pozyskujemy z krwi osocze bogatopłytkowe i w sposób naturalny,biokompatybilny 
wykorzystujemy do pobudzenia procesów naprawczych w tkankach.
Skuteczność - pozyskane osocze przywraca funkcje fizjologiczne komórek , regeneruje tkanki,przywraca młodość .
Biokompatybilność - oznacza zgodność tkankową i pobudzenie naturalnych sił naszego organizmu.
Bezpieczeństwo - osocze bogatopłytkowe jest pozyskane fizjologiczne , unikamy ryzyka alergii, redukujemy ryzyko infekcji.

Zabieg jest traktowany aktualnie na świecie jako najbardziej ekologiczny z dostępnych zabiegów medycyny estetycznej , posiada 100% 
biokompatybilność i neutralność immunologiczną. Jest autologiczny,naturalny, nie wywołuje powikłań. Jest to idealna  terapia dla 
pacjentów poszukujących zabiegów naturalnych,doskonały dla pacjentówz ryzykiem wystąpienia alergii.
Efekt jest widoczny już po pierwszym zabiegu. Przebudowa tkanek rozpoczyna się już po 48 godzinach od wykonanego zabiegu.

Optymalna procedura to 4 zabiegi co kilka tygodni. Odstępy miedzy zabiegami ustala się indywidualnie u każdego pacjenta.
W przypadku mezoterapii skóry głowy zabiegi wykonuje się co 2 tygodnie.

Cena zabiegu: 
twarz, szyja, dekolt - 950zł
mezoterapia skóry głowy osoczem - 850zł
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