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LEVEL UP
w medycynie estetycznej

ynek medycyny estetycznej poruszyła wiadomość o pojawieniu 
się nowej terapii opracowanej przez naukowców z Włoch. Choć 

z powodzeniem wykorzystywana na świecie od ponad 10 lat, do Pol-
ski dotarła właśnie teraz – w  czasach najprężniejszego rozwoju me-
dycyny estetycznej. Metoda CGF (Concentrated Growth Factors), bo 
o niej mowa, wykorzystuje do maksimum potencjał, który każdy z nas 
ma w sobie. Preparat wspomagający rewitalizację skóry pozyskuje się 
bowiem z  krwi pacjenta, bez dodawania syntetycznych lub katalizu-
jących komponentów. Co sprawia, że metoda CGF jest wyjątkowa 
i wnosi zabiegi medycyny estetycznej na nowy poziom?

Pośród dostępnych w  klinikach zabiegów, te z  wykorzystaniem 
preparatów pozyskanych z własnej krwi stanowią coraz większą część 
oferty. To nie dziwi, ponieważ w dobie coraz większej ilo-
ści syntetycznych substancji stosowanych w  medycynie 
estetycznej, poszukujemy rozwiązań jak najbardziej na-
turalnych, a co za tym idzie bezpiecznych. Terapia wyko-
rzystująca metodę CGF jest więc nie tylko bezpieczna, ale 
także dalece skuteczniejsza niż dotychczas dostępne na 
rynku. Sekret CGF tkwi w  odpowiedniej separacji krwi 
– takiej, która pozwala uzyskać skoncentrowane czynniki 
wzrostu i komórki macierzyste CD34+, czyli to, co w na-
szej krwi jest najcenniejsze dla regeneracji.

„Metoda CGF pozwala na uzyskanie preparatu autologicznego, 
który wykazuje działanie w zakresie trzech istotnych składowych re-
generacji, odnowy skóry: wspomagania funkcji komórek, w  tym do-
starczenia komórek CD34+, zwiększenia obecności czynników wzro-
stu niezbędnych do regulacji funkcji komórek skóry oraz zachowania 
lub poprawy struktury i  funkcji macierzy pozakomórkowej. Zastoso-
wanie komórek macierzystych CD34+ wraz z czynnikami wzrostu jest 
naturalną, bezpieczną metodą regeneracji skóry, poprawy jej wyglą-
du oraz funkcji, czego wynikiem jest spowolnienie starzenia skóry. 
Badania oceniające CGF od czasu jego wprowadzenia w  2006 roku 
potwierdziły bezpieczeństwo stosowania preparatu przygotowanego 
tą metodą.” – mówi prof. dr hab. n. med. Halina Car z Zakładu Far-
makologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

O skuteczności metody CGF świad-
czy nie tylko ponad 50 opublikowanych 
badań naukowych potwierdzających 
efekty regeneracyjne u pacjentów na 
całym świecie. Lekarze z Polski także 
docenili właściwości preparatów CGF. 
„Zabieg regeneracyjny przy użyciu 
skoncentrowanych czynników wzrostu 
i komórek macierzystych CD34+ to 
wyjątkowa innowacja. Różnica metody 
CGF w porównaniu z innymi terapiami 
osoczem bogatopłytkowym jest o tyle 
istotna, że w tym przypadku uzyskuje-
my nie tylko płynną formę skoncentro-
wanych czynników wzrostu CGF, któ-
re można wykorzystać w mezoterapii 
okolic oka czy ust, ale również skon-
centrowane czynniki wzrostu CGF plus 
komórki macierzyste CD34+ w formie 
żelu (specjalna technika podgrzewania 
i mieszania), co zapewnia znacznie bar-
dziej intensywną regenerację” – mówi 
doktor Edyta Engländer z kliniki Der-
matologia Ogólna i Estetyczna we Wro-
cławia. „Ten produkt ma szansę stać się 
prawdziwym hitem!” – podkreśla.

Warto dodać, że metoda CGF 
sprawdza się w  różnych dziedzinach 
medycyny i  na świecie nie jest koja-
rzona jedynie z  zabiegami estetycz-
nymi. „Wprowadzając na polski rynek 
metodę CGF kierowaliśmy się przede 
wszystkim wynikami badań naukowych 
świadczących o  skuteczności skoncen-
trowanych czynników wzrostu w  po-
łączeniu z  komórkami macierzysty-

mi CD34+. Potencjał terapii 
z  wykorzystaniem CGF jest 
ogromny – CGF stosuje się 
nie tylko w  regeneracji skóry 
twarzy, szyi, dekoltu czy dło-
ni lecz także w  takich dzie-
dzinach jak stomatologia czy 
ortopedia!” – podkreśla Jacek 
Nitecki, CEO firmy MEDIF, 
która z  powodzeniem wdraża 

metodę CGF w klinikach na terenie ca-
łej Polski. 

Bezpieczna i  zdrowa regeneracja 
jest obecnie najbardziej pożądana przez 
świadomych pacjentów. Jeśli do tego 
jest skuteczna, to z pewnością możemy 
mówić o  tym, że medycyna estetyczna 
rozwija się w  najlepszym z  możliwych 
kierunków.
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