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Zarówno wśród lekarzy medycyny estetycznej, jak i wśród pacjentów, zabieg wykorzystujący skoncentrowane
czynniki wzrostu zyskuje coraz większą popularność. Zdolności regeneracyjne czynników wzrostu,
bazujące na naturalnych mechanizmach ludzkiego organizmu, pozwalają w bezpieczny i skuteczny sposób
odmłodzić i zregenerować skórę, zmniejszyć wypadanie włosów, a nawet zastąpić często wykorzystywane
obecnie w zabiegach wypełniacze.
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Zabiegi, które są oparte na skoncentrowanych czynnikach wzrostu (Concentrated Growth Factors – CGF)
zostały już okrzyknięte najlepszymi rozwiązaniami regeneracyjnymi 2018 roku. Pozyskiwane z krwi pacjenta
białka, które wraz z komórkami macierzystymi CD34+
biorą udział w procesach naprawy i regeneracji tkanek
zapewniają bezpieczne i skuteczne rezultaty. Odpowiadają również za pobudzenie fibroblastów do produkcji
nowego kolagenu, aktywują mikrokrążenie w skórze
oraz stymulują podziały warstwy twórczej naskórka. Dzięki temu potęgują zdolności naprawcze skóry,
a w rezultacie wygładzają i spłycają zmarszczki poprawiając jednocześnie jakość i strukturę skóry.

Specjaliści, u których wykonasz zabieg CGF:
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Zabiegi z wykorzystaniem skoncentrowanych czynników wzrostu opierają się
przede wszystkim na całkowitym bezpieczeństwie przeprowadzanego zabiegu.
Wstrzykiwany pod skórę preparat jest w pełni naturalny, ponieważ pochodzi
bezpośrednio z organizmu pacjenta. W ten sposób zostało zniwelowane ryzyko
wystąpienia uczulenia, powikłań i efektów ubocznych. Ale niezwykłe zdolności
naprawcze tych komórek znajdują zastosowanie nie tylko w medycynie
estetycznej. Od kilku lat są z powodzeniem wykorzystywane także w medycynie
sportowej, ortopedii, stomatologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej czy
neurochirurgii.

Ralph W
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Terapia CGF polega na pobraniu krwi żylnej od pacjenta, a następnie odseparowaniu z niej komórek macierzystych i czynników wzrostu. W zależności od potrzeb uzyskany preparat zostaje podany pacjentowi w dobranej przez specjalistę
formie. Zabiegi przyspieszają procesy regeneracyjne, zwiększają elastyczność
oraz gęstość skóry, również hamują wypadanie włosów (w przypadku skóry
głowy). Aktualnie żadna inna metoda nie zapewnia tak wysokiej koncentracji
czynników wzrostu i komórek macierzystych. Dzięki temu uzyskujemy zdecydowanie lepszy, w porównaniu z innymi metodami biostymulującymi, efekt regeneracji oraz odmłodzenia skóry. Czy można chcieć czegoś więcej?
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„Choćbyśmy cały
świat przemierzyli
w poszukiwaniu Piękna,
nie znajdziemy go
nigdzie, jeżeli nie nosimy
go w sobie…”
Ralph Waldo Emerson

Aby efekt zabiegu utrzymał się jeszcze długo po jego zakończeniu, niezbędna jest dalsza
prawidłowa pielęgnacja. W tym celu naukowcy stworzyli linię specjalistycznych kosmetyków
do codziennego użytku, które nie tylko przyśpieszą regenerację skóry, ale przede wszystkim
podtrzymają efekty terapii CGF. Ta innowacyjna filozofia opiera się na połączeniu
dwóch fundamentalnych funkcji, najważniejszych dla ludzkiej skóry: ochrony i korekcji.
Silnie antyoksydacyjne serum chroni skórę przed zagrożeniami środowiska, takimi jak
promieniowanie UV, zanieczyszczenia czy stres. Natomiast funkcję korekcyjną w produktach
zapewniają niezwykłe, wysoko skoncentrowane składniki aktywne, które wchłaniane są po
zabiegu do głębokich warstw skóry.
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Odkrycie składnika długowieczności czyli kwasu taninowego to krok milowy w kosmetyce pielęgnacyjnej. Sekretem na podtrzymanie efektów odnowienia skóry jest właśnie ta substancja
aktywna. To w pełni naturalny polifenol pochodzący z kory drzewa sekwoi, który zapewnia jej
osiągnięcie wieku nawet do 3000 lat! Zastosowanie w formułach serum i kremów wysoce stężonego kwasu taninowego zapewnia ochronę oraz utrzymuje integralność komórek skóry, i to
z wyjątkowymi rezultatami, które potwierdzają lekarze oraz pacjenci na całym świecie.
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Należy pamiętać, że na sukces terapii składa się nie tylko zabieg wykonany przez profesjonalistę
w klinice medycyny estetycznej. Uzupełnieniem terapii regeneracyjnych zawsze jest samodzielna pielęgnacja domowa, która skutecznie i w widoczny sposób podniesie jakość skóry i pozwoli
cieszyć się efektami przed długi czas.
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