FENOMEN
TWOJEJ KRWI
Co roku zastanawiasz się,
jak zregenerować skórę
po wyczerpującej podróży
przez zakamarki lata. Jaka terapia pozwoli jej
odetchnąć bezpiecznie, ale i skutecznie.

Wszystko wskazuje na to, że tej
jesieni na Twoją skórę czeka
niezwykły zastrzyk energii…
Źródło piękna jest w Tobie.
Czas z niego zaczerpnąć.
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NOWOŚĆ
SPRAWDŹ OFERTĘ SPECJALNĄ NA s.6
CGF to terapia opracowana przez naukowców z Włoch,
która z powodzeniem wykorzystywana na świecie od ponad
10 lat, dotarła do Polski i do Juweny wiosną. I musimy
przyznać, że bez wątpienia jest to metoda niezwykła.
Z jednej strony oparta o istniejący już fenomen wykorzystywania właściwości regeneracyjnych zawartych w Twojej
krwi, z drugiej podchodząca do niego zupełnie inaczej. Dziś
szeroko prezentujemy pacjentom jej doskonałe właściwości.

100% NATURALNIE

Metoda CGF (Concentrated Growth Factors) wykorzystuje
do maksimum potencjał, który każdy z nas ma w sobie.
Preparaty wspomagające rewitalizację skóry pozyskuje się
bowiem z własnej krwi pacjenta, bez dodawania syntetycznych lub katalizujących komponentów. Proces przygotowania preparatu pozwala na wyodrębnienie nie tylko
czynników wzrostu, ale i komórek macierzystych, które są
automatycznie perfekcyjnie dobrane do potrzeb regeneracyjnych skóry. Fenomen komórek macierzystych polega
na niebywałej zdolności adaptacji do dowolnych komórek,
wśród których się znajdują, a czynniki wzrostu dodatkowo
pobudzają proces odnowy i rewitalizacji. Dlatego terapia
jest bardzo skuteczna i maksymalnie bezpieczna.

Źródło piękna
jest w Tobie.
Czas z niego
zaczerpnąć.

„Bezpieczna, zdrowa
i naturalna regeneracja jest
obecnie najbardziej
pożądana przez świadomych
pacjentów. Jeśli do tego jest
skuteczna, to z pewnością
możemy mówić o tym,
że dermatologia estetyczna
rozwija się w najlepszym
z możliwych kierunków.
Pacjentki, które już poddały
się terapii CGF z zaufaniem
wracają, a to zdecydowanie
najlepsza rekomendacja.
Serdecznie polecamy!”
lek.med. Karolina Hadasik
specjalista dermatolog
lekarz prowadzący CGF

INDYWIDUALNE! 11 ml

Niezwykłą, unikalną właściwością metody CGF jest ponadto możliwość dobierania gęstości
preparatu, w którym zawieszone są dobroczynne składniki, a dzięki temu mamy niespotykaną
dotąd możliwość absolutnej indywidualizacji zabiegu. W zależności od wskazania, celu i pożądanej intensywności możemy również dobrać ilość potrzebnego preparatu i uzyskać nawet
11 ml jego finalnej objętości dostępnej dla pacjenta w czasie jednego zabiegu.

SOLO i w TANDEMIE

Technika CGF z racji na swoje bogate właściwości może być stosowana jako regeneracyjna
monoterapia, ale również jest bardzo dobrą komponentą terapii łączonej z laserami, czy plazmą
(PLEXR). Uzyskujemy wtedy spotęgowane efekty, bo skóra, dzięki zabiegom z wykorzystaniem
ciepła już stymulowana jest do silnej regeneracji. Efekty terapii łączonej są bardzo spektakularne
i długotrwałe, a to przecież jest naszym głównym celem.

1 czy 3

W zależności od stanu wyjściowego skóry, oczekiwań i ewentualnych połączeń z innymi
zabiegami terapię CGF możemy wykonywać jednorazowo lub w serii. Przede wszystkim
podstawową sprawą jest przygotowanie przez lekarza planu zabiegowego, który uwzględni
kompleksowe odświeżenie całej skóry i ustali odpowiedni przebieg zabiegów.

LEKARZ DO DYSPOZYCJI W TRAKCIE KOMPONOWANIA TERAPII POSIADA NASTĘPUJĄCE PREPARATY:
1. CGF ONE 2. CGF LIQUID 3. CGF HARMONY
ICH DOBÓR ZALEŻY OD OCZEKIWAŃ PACJENTA i WSKAZAŃ ZABIEGOWYCH
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