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Skoncentrowane

czynniki wzrostu
Medycyna estetyczna od dłuższego czasu skupia się na badaniu zdolności regeneracyjnych, tkwiących
bezpośrednio w organizmie pacjentów. Jednym z najnowszych, ale docenionych już przez środowisko medyczne
odkryć są skoncentrowane czynniki wzrostu, pozyskiwane z krwi pacjenta. Dlaczego warto zwrócić uwagę
na tę nową na rynku metodę odmładzania, wyjaśnia dr Iwona Radziejewska-Choma,
lekarz medycyny estetycznej, założycielka Saska Clinic.

W

gabinetach medycyny estetycznej
coraz większą popularnością – zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy – cieszy się zabieg wykorzystujący skoncentrowane czynniki wzrostu. Pozwala
on w bezpieczny sposób, opierając się na naturalnych zdolnościach regeneracyjnych ludzkiego
organizmu, odmłodzić i ujędrnić skórę, zmniejszyć wypadanie włosów, a nawet zastąpić popularne wypełniacze.

wy – zahamować wypadanie włosów – mówi
dr Radziejewska. – CGF HARMONY to alternatywa dla wypełniaczy opartych na kwasie hialuronowym: wypełnia zmarszczki i uzupełnia
ubytki tkanki. CGF ONE natomiast działa
na małych obszarach poddanych zabiegom,
takich jak: okolice oczu i ust oraz owłosiona
skóra głowy. W Saska Clinic z powodzeniem
stosujemy ten system w zabiegach odmładzających dłonie. – Do iniekcji wykorzystywany
jest specjalny system, umożliwiający uzyskanie
skoncentrowanego żelu z czynnikami wzrostu
i komórkami macierzystymi CD34+. Dzięki
stopniowemu uwalnianiu czynników wzrostu,
skóra jest przed długi okres stymulowana do
produkcji kolagenu. Aktualnie, żadna inna metoda nie zapewnia tak wysokiej koncentracji
komórek macierzystych. Dzięki temu uzyskujemy zdecydowanie lepszy efekt regeneracji oraz
odmłodzenia skóry w porównaniu z innymi metodami biostymulującymi.

Naturalne źródło młodości
Skoncentrowane czynniki wzrostu (Concentrated
Growth Factors – CGF), po raz pierwszy opisane
w 2008 roku przez naukowca i biologa Tiziano
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tkanek – wyjaśnia dr Iwona Radziejewska.
– Odpowiadają za pobudzenie fibroblastów
do produkcji kolagenu, aktywują mikrokrążenie
w skórze, stymulują podziały warstwy twórczej naskórka, wygładzają
i spłycają zmarszczki. Zdolności regeneracyjne CGF zostały bardzo
Bezpieczeństwo bez ryzyka alergii
szybko dostrzeżone przez branżę medycyny estetycznej, która wykorzyWyjątkowość zastosowania CGF, czyli skoncentrowanych czynników
stuje je w zabiegach mających na celu naturalne pobudzenie skóry do
wzrostu, polega na całkowitym bezpieczeństwie przeprowadzanego zanaprawy i produkcji nowego kolagenu.
biegu. Wstrzykiwany pod skórę preparat jest całkowicie naturalny i pochodzi bezpośrednio z organizmu pacjenta, nie występuje więc ryzyko wystąpienia uczulenia, powikłań i efektów ubocznych.
Wszystko zaczyna się we krwi
– Zdolności naprawcze ludzkiego organizmu są badane nie tylko w zakreTerapia CGF polega na pobraniu krwi żylnej od pacjenta, a następnie
sie medycyny estetycznej. Wyjątkowe właściwości komórek macierzywyodrębnieniu z niej komórek macierzystych i czynników wzrostu. W kostych CD34+ są wykorzystywane również w medycynie sportowej, ortolejnym kroku – w zależności od potrzeb – uzyskany preparat zostaje popedii, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej czy neurochirurgii – mówi
dany pacjentowi w formie CGF Liquid, CGF ONE lub CGF HARMONY.
dr Radziejewska. – Naukowcy wciąż pracują nad możliwościami,
– CGF Liquid polega na ostrzyknięciu skóry techniką mezoterapii, co
jakie całej medycynie mogą dać wyjątkowe cechy ludzkiego organizmu.
pozwala zwiększyć elastyczność i gęstość skóry, wizualnie ją odmłaMedycyna estetyczna, a przede wszystkim pacjenci, wiele na tym zyskują.
dzając, przyspieszyć procesy regeneracyjne i – w przypadku skóry gło188

