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CD34+ 
TO HEMATOPOETYCZNE 
KOMÓRKI MACIERZYSTE 

DAJĄCE POCZĄTEK WIELU 
TYPOM KOMÓREK KRWI. SĄ 

ONE JEDNYMI Z LEPIEJ 
SCHARAKTERYZOWANYCH 

KOMÓREK MACIERZYSTYCH 
W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA.
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Każda miłośniczka innowacji nie może przejść obojętnie 
koło tej nowości. Może fascynować każdego pacjenta 

kochającego naturalne, biotechnologiczne rozwiązania. 
Mowa o komórkach macierzystych CGF, które wkroczyły 
na salony polskiej dermatologii estetycznej w wydaniu 

przełomowym.

Do tej pory wśród preparatów ka alergii i minimalizacją powi-
pozyskiwanych z własnych kłań. CGF jest dedykowany pa-
zasobów pacjenta w gabinetach cjentom, których skóra wymaga 
dermatologii estetycznej stoso- rewitalizacji, wypłycenia dro-
wane było osocze bogatopłyt- Przed zabiegiem Twoja własna bnych zmarszczek, czy zma-
kowe, osocze ubogopłytkowe, krew zostaje poddana procesowi gających się z wiotkością skóry 
autoprzeszczep tłuszczu oraz wirowania w separatorze ko- lub wypadaniem włosów. Jest 
komórki macierzyste zawieszo- mórkowym, dzięki któremu wy- również doskonałym zabiegiem 
ne lub pozyskiwane z tkanki tłu- odrębnione zostają komórki profilaktycznym przeciw starze-
szczowej. Korzystanie z bogac- macierzyste i czynniki wzrostu. niu się skóry. W zależności od 
twa czystego preparatu komórek Tak przygotowany materiał zo- oczekiwań i stanu skóry pacjenta 
macierzystych było dość skom- stanie podany w skórę techniką dobieramy odpowiednią metodę 
plikowane, czasochłonne i kosz- mezoterapii, wykorzystując podawania. 
towne. Pojawienie się zatem CGF LIQUID. Jeśli Twoja skóra  
CGF w zastosowaniach este- wymaga większej regeneracji 
tycznych jest absolutnie prze- lekarz może zdecydować o po- Zabiegi najlepiej wykonywać 
łomem, ponieważ czyni zabiegi daniu komórek macierzystych  w zaleconych seriach, a finalnie 
z ich wykorzystaniem absolutnie i czynników wzrostu zawieszo- możemy spodziewać się wido-
dostępnymi, a pozyskiwanie nych w żelu (Activated Plasma cznego odmłodzenia i odświe-
preparatu odbywa się z krwi Albumin Gel) uzyskanym z bia- żenia skóry, redukcji drobnych 
pacjenta w sposób szybki i bar- łek Twojej krwi, stosując tech- zmarszczek, zwiększenia elasty-
dzo komfortowy.  nikę CGF HARMONY. Ponie- czności skóry, regeneracji i od-

waż preparat tworzony jest żywienia, poprawy kolorytu 
indywidualnie dla każdego i struktury. Jednym słowem głę-
pacjenta, lekarz może dopaso- bokiej i intensywnej, a do tego 

Komórki macierzyste pozy- wać najbardziejmodpowiednią bardzo naturalnej rewitalizacji 
skujemy z krwi pacjenta, a wraz z gęstość żelu. Zastosowanie ma- skóry. 
nimi pozyskuje się czynniki trycy żelowej zapewnia dłuższą  
wzrostu. Zadaniem jednych, jak i silniejszą stymulację, ponieważ Nie trzeba chyba nikogo prze-
i drugich jest synergiczne two- komórki macierzyste i czynniki konywać, że terapia CGF jest 
rzenie i regeneracja komórek wzrostu będą uwalnianie sto- wyjątkowa. Fascynujące jest to, 
skóry. Jest to fenomen komórek pniowo w Twojej skórze przez jak w przypadku wszystkich au-
macierzystych, które mają nie- 7-14 dni, stale ją stymulując. Tak, topreparatów, że materiał do za-
bywałą zdolność adaptacji do jak w przypadku większości biegów pozyskujemy z natural-
dowolnych komórek wśród któ- zabiegów iniekcyjnych po za- nego bogactwa regeneracyjnego 
rych się znajdują, a czynniki biegu możesz wrócić do co- organizmu pacjenta. Dodając 
wzrostu dodatkowo pobudzają dziennych aktywności. Mogą wszystkie korzyści terapeuty-
proces odnowy i rewitalizacji. pojawić się niewielkie siniaki, czne, jest oczywistym, że poja-
To przełom w kondycjonowaniu które w ciągu kilku dni samo- wienie się tej terapii w JU-
skóry! W sposób naturalny, istnie ustąpią. WENIE stanowi dla nas powód 
całkowicie bezpieczny, bez ryzy-  do satysfakcji. 

Dla kogo zabieg?

2 rodzaje terapii

Efekty terapii

Jak działają komórki 
macierzyste?
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