Το δέρµα σου
επιδιορθώνεται;

Platelets Rich
Plasma Method Cream

Ετερόλογη ή αυτόλογη;

Οι τελευταίες και προτιµότερες θεραπείες σήµερα είναι οι αυτόλογες. Τώρα
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη τεχνογνωσία για τη θεραπεία των ρυτίδων
του προσώπου , τη φωτογήρανση , το αφυδατωµένο δέρµα και την αποκατάσταση
της υγείας του δέρµατος.
Σήµερα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα τελευταία επιστηµονικά ευρήµατα και
κλινικά δεδοµένα για να διεγείρουµε τα βλαστοκύτταρα και τους δικούς µας
αυτόλογους µηχανισµούς επιδιόρθωσης. Επίσης ο γιατρός σας µπορεί να
δηµιουργήσει τον δικό σας προσωποποιηµένο ορό.
Τίποτα πιο συµβατό µε το δέρµα σας. Τίποτα πιο ασφαλές από αυτή τη µέθοδο.

H δική µας δύναµη
Μια από τις τελευταίες ανακαλύψεις της αναγεννητικής ιατρικής, είναι η ικανότητα
των κυττάρων να µπορούν να επιδιορθώνουν τις βλάβες τους όταν διεγείρονται. Οι
µηχανισµοί επούλωσης τραυµάτων και ο ρόλος των αιµοπεταλίων είναι πλέον
γνωστοί. Με µικρή ποσότητα αίµατος που λαµβάνουµε (20 ml µόνο) µπορούµε να
διεγείρουµε τους δικούς µας µηχανισµούς επιδιόρθωσης µε ασφάλεια. Επίσης
µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον δικό µας προσωποποιηµένο ορό.
100% ασφαλής, 100% αποτελεσµατικός, 100% φυσικός, 100% χωρίς
παρενέργειες. Ο δικός σας προσωποποιηµένος ορός µε τους δικούς σας αυξητικούς
παράγοντες 100% από σας.

Υγεία δέρµατος

Πως πραγµατοποιείται η θεραπεία και
πως γίνεται η παρασκευή της κρέµας

Ενδείξεις:

Διόρθωση των δραστηριοτήτων
των µελανοκυττάρων

Παραγωγή του δικού µας
υαλουρονικού οξέως

Η µέθοδος PRP διεγείρει τα
µελανοκύτταρα ώστε αυτά να
παράγουν µελανοσώµατα οµοιόµορφα. Το δέρµα είναι καθαρό
και χωρίς δυσχρωµίες.

Η µέθοδος PRP διεγείρει τους
ινοβλάστες να παράγουν το δικό
τους υαλουρονικό οξύ. Όµως
και το ετερόλογο υαλουρονικό
οξύ µπορεί να συνδυαστεί.

Επαναδόµιση της υγείας του
δέρµατός σας

Ενυδάτωση

Η µέθοδος PRP διεγείρει τους
ιστούς του δέρµατος για να
δηµιουργήσουν νέους. Τα σηµάδια της ακµής εξαλείφονται και η
υφή του δέρµατος βελτιώνεται
λόγω του σχηµατισµού νέου
κολλαγόνου. Ο τόνος του δέρµατος βελτιώνεται και οι διεσταλµένοι πόροι εξαλείφονται.
Οι λεπτές ρυτίδες εξαλείφονται
λόγω της αυτόλογης ενυδάτωσης (υαλουρονικό οξύ) και
της αυτόλογης παραγωγής κολλαγόνου.

Η µέθοδος PRP διεγείρει τους
ινοβλάστες
να
παράγουν
περισσότερο υαλουρονικό οξύ
και έτσι το δέρµα αυξάνει την
υγρασία του από µόνο του.
Επίσης, ο δικός σας προσωποποιηµένος ορός σας βοηθάει
να διατηρήσετε τα αποτελέσµατα
για πολύ καιρό.
Η µεταµόρφωση του δέρµατος
άρχισε. Παίρνει µόνο 3-4 µήνες
για να αποκτήσετε νέο υγιές
δέρµα.

Στο ιατρείο:
Είναι πολύ απλό. Ο ιατρός εφαρµόζει τη µέθοδο PRP στο δέρµα µε τη µέθοδο
Fraxpeel ή µε τη µέθοδο των µικρο-ενέσεων ή µε µικροδερµοαπόξεση ή κάποια
άλλη µέθοδο.
Ρωτήστε τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες και για τη µέθοδο που θα
ακολουθήσει.
Προσωποποιηµένος ορός:
Ο γιατρός σας θα δηµιουργήσει τον δικό σας προσωποποιηµένο ορό αφού
διαχωρίσει το GF Complex (τους αυξητικούς παράγοντες). Σε 60’ ο δικός σας
προσωποποιηµένος ορός θα είναι έτοιµος.

Πότε θα πρέπει να κάνω την πρώτη µου θεραπεία;
Από τα 22 σας χρόνια, τα κύτταρά σας αρχίζουν να ‘’γερνάνε’’. Στην προληπτική ιατρική,
όσο το νωρίτερο αρχίσει κάποιος τις αυτόλογες θεραπείες, τόσο το καλύτερο.
Τώρα οι αυτόλογες µέθοδοι προσφέρουν προληπτικές θεραπείες σε οποιαδήποτε
ηλικία για:
- Εξάλειψη ρυτίδων
- Σύσφιξη
- Δυσχρωµίες
- Ξηρό και αφυδατωµένο δέρµα
- Επιδιόρθωση του δέρµατος όπως
- Εξάλειψη των µεγάλων πόρων
ραβδώσεις (ραγάδες), ουλές κλπ.
- Ουλές ακµής
Πόσο διαρκεί η θεραπεία;
Η θεραπεία διαρκεί 30 λεπτά και µπορεί να συνδυαστεί µε κάποιο laser, RF ή κάτι άλλο.
Τότε η θεραπεία µπορεί να διαρκέσει πάνω από 1 ώρα.
Πόσο χρόνο παίρνει η παρασκευή του δικού µου προσωποποιηµένου ορού;
Η διαδικασία διαρκεί µόνο 10 λεπτά και η παρασκευή της κρέµας χρειάζεται 60-120
λεπτά ανάλογα µε τις εγκαταστάσεις του γιατρού.
Πόσο θα διαρκέσουν τα αποτελέσµατα;
Επειδή η θεραπεία είναι αυτόλογη τα αποτελέσµατα διαρκούν από 6 µήνες µέχρι 1
χρόνο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι µπορεί να διαρκέσει και περισσότερο λόγω του ότι οι
µηχανισµοί επιδιόρθωσης ποικίλουν.
Πόσες θεραπείες θα χρειαστώ;
Επειδή όλοι είµαστε γενετικά διαφορετικοί ο γιατρός σας θα συµπεράνει πόσες
θεραπείες θα χρειαστείτε. Συνήθως οι 3 θεραπείες είναι αρκετές για να αρχίσετε. Οι
θεραπείες γίνονται κάθε 15-30 µέρες.
Μπορώ να χρησιµοποιώ τον προσωποποιηµένο µου ορό όποτε θέλω;
Σίγουρα. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον προσωποποιηµένο σας ορό όσο συχνά
θέλετε, αλλά συνιστάται να χρησιµοποιείται 4-6 φορές το χρόνο.
Χρησιµοποιώ την κρέµα το πρωί ή το βράδυ;
Η κρέµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται αυστηρά κάθε βράδυ. Το πρωί συστήνεται να
χρησιµοποιείτε άλλη κρέµα την οποία θα σας δώσει ο γιατρός για να ολοκληρώσετε το
πρωτόκολλο.

Πιστοποιήσεις
Προκειµένου να εξασφαλίσετε ότι η θεραπεία γίνεται από πιστοποιηµένο γιατρό,
πάντα να ψάχνετε για το σήµα της Dermagenetic το οποίο υποδεικνύει ότι η κλινική
είναι πιστοποιηµένη για την µέθοδο PRP και τον προσωποποιηµένο ορό.
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