Αναζωογονηση δερµατος
και βελτιωση ρυτιδων >>>
Βλαστοκύτταρα
- αυξητικοί παράγοντες >
Η πιο πρόσφατη απάντηση της Ιατρικής ενάντια
στη γήρανση του δέρµατος είναι η ανάπλαση
ιστών, χρησιµοποιώντας τα βλαστοκύτταρα και
τους αυξητικούς παράγοντες των αιµοπεταλίων
και των λευκών αιµοσφαιρίων του ίδιου του
ατόµου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της αναγεννητικής ικανότητας του δέρµατος, βελτιώνοντας έτσι ρυτίδες, υφή κι όψη.
• Εφαρµογή
Ανάλογα µε το δέρµα και την περιοχή (πρόσωπο, λαιµός, ντεκολτέ, χέρια) ακολουθούνται οι
παρακάτω τρόποι εφαρµογής του ορού βλαστοκυττάρων και αυξητικών παραγόντων:
> Προηγείται Fractional CO2 Laser ή µικροδερµοαπόξεση ή χηµικό peeling, ώστε να προκληθεί
τραύµα στο δέρµα και να µεγιστοποιηθεί η απορρόφηση. Ακολουθεί εφαρµογή του ορού µε τη
µορφή εµποτισµένης γάζας, αλλιώς µε την τεχνική της µεσοθεραπείας χωρίς βελόνες.
> Γίνεται ενέσιµη µεσοθεραπεία, εγχύοντας στο
δέρµα µαζί µε τον ορό, πολυβιταµίνες, µέταλλα,
ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικές ουσίες.
> Εγχύεται στις ρυτίδες και στις προβληµατικές
περιοχές, σαν αυτόλογο (δικό µας) εµφύτευµα.
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> Εµπλουτίζοντας µε ορό το λίπος του ιδίου του
ασθενούς που σκοπεύουµε να του εµφυτεύσουµε και το οποίο είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα,
αυξάνουµε την επιβίωση (του λίπους).

Τεχνική
Λαµβάνεται αίµα
από τον ίδιο τον
ασθενή (ποσότητα
ίση µε µιας
γενικής εξέτασης
αίµατος) από το
οποίο µε ειδική
τεχνική φυγοκέντρησης συλλέγεται ο ορός, ο
οποίος περιέχει
βλαστοκύτταρα.
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Tripolar: Σύσφιξη δέρµατος
προσώπου-σώµατος >
Το Tripolar είναι η µόνη µη χειρουργική µέθοδος που τεντώνει το χαλαρωµένο δέρµα και µειώνει το τοπικό πάχος.
• Πώς ενεργεί
Τα µονοπολικά & διπολικά ραδιοκύµατα RF θερµαίνουν τους ιστούς του
χορίου, τα λιποκύτταρα και τα κύτταρα κολλαγόνου που βρίσκονται κάτω
από το δέρµα, µέχρις ότου αυτά συσταλούν και το δέρµα γίνει πιο σφικτό. Επιπλέον, ως αντίδραση στην εσωτερική θερµική βλάβη για την
αποκατάστασή της, ο οργανισµός ενεργοποιεί τους ινοβλάστες για την
παραγωγή νέου κολλαγόνου, παρέχοντας έτσι µακροχρόνια σύσφιξη,
µε αποτέλεσµα υγιέστερο, πιο λείο δέρµα και πιο νεανική εµφάνιση.
• Εφαρµογή - Αποτελέσµατα
Η θεραπεία διαρκεί από λίγα λεπτά µέχρι µία ώρα, χωρίς καθόλου πόνο.
Εφαρµόζεται σε πρόσωπο -περίγραµµα, βλέφαρα- σώµα -κοιλιά, µηρούς,
γλουτούς, βραχίονες- για σύσφιξη -κυτταρίτιδα, τοπικό πάχος- ρυτίδες,
ραβδώσεις. Συνήθως απαιτούνται 4-6 συνεδρίες µε µεσοδιάστηµα 7-10
ηµερών. Στη συνέχεια γίνονται θεραπείες συντήρησης. Τα αποτελέσµατα
εµφανίζονται άµεσα µετά την πρώτη συνεδρία, ενώ άµεση είναι και η
επιστροφή του ασθενή στις δραστηριότητές του.

