Omlaďte se vlastní krví

PLAZMA TERAPIE

Co je plazma terapie?
Plazma terapie, neboli Platelet Rich Plasma Therapy (PRP), je naprosto
jedinečnou inovativní metodou aplikace vlastní krevní plazmy. Ta přirozeným, pro pacienta velice šetrným a bezpečným způsobem umožňuje
proces revitalizace a rejuvenace nejen kůže a podkoží, ale třeba i kloubů. Jedná se o materiál získaný z krve samotného pacienta.

Kde se skrývá tajemství plazma terapie?
Především v trombocytech, krevních destičkách. Ty jsou nejen hlavním
stimulátorem pro růst buněk kůže, ale podporují rovněž stěhování a
aktivitu kmenových buněk v místě aplikace. Dále v růstových faktorech,
hojivých enzymech a dalších podpůrných buňkách, bohatě obsažených
v takto připravené obohacené plazmě.

Jak to celé probíhá?
Pacientovi je nejprve odebráno 10 ml žilní krve. Pomocí centrifugy
se oddělí plazma, která se následně smíchá se speciálním aktivátorem
jednotlivých složek plazmy. Před samotnou aplikací je vhodné natřít
danou oblast znecitlivujícím krémem na 30 - 40 minut pro větší komfort pacienta. Po této době se aplikuje plazma mikrojehlami do kůže
a podkoží. Trvání výkonu zabere asi 15 minut.

PLAZMA TERAPIE
Významnou součástí procedury je osobní účast klienta po celou
dobu procesu vzniku plazmového séra v uzavřeném systému. Tím je
zaručena absolutní bezpečnost procesu pro klienta při manipulaci
s jeho biologickým materiálem.

Metoda je vhodná pro všechny, kteří vnímají příznaky stárnoucí,
unavené a vadnoucí kůže. Vzhledem k užití vlastní plazmy je vhodná i pro alergiky nebo lidi s velmi citlivou pokožkou. Nedoporučuje
se těm, kteří zrovna prodělávají nebo prodělali akutní infekci, sepsi
nebo trpí aktivní formou akné, hemofilií, chronickou nemocí jater
či mají nižší počet krevních deštiček.

Místa vhodná pro plazma terapii

Nejčastěji se plazma aplikuje do oblastí obličeje, krku a dekoltu.
Možné je také využití terapie ve vlasaté části hlavy k revitalizaci vlasových kořínků. Vhodná je také pro pohybový aparát při počínajícím
degenerativním onemocnění kloubů nebo poúrazových stavech
s nitrokloubní aplikací plazmy.

Jak dlouho výsledek vydrží?
Procedura by se měla aplikovat ve třech dávkách, v intervalu od
14 do 20 dnů mezi jednotlivými sezeními. Pokud se tento postup
dodrží, je výsledek vidět po 2 - 3 týdnech a přetrvá 8 - 12 měsíců
v závislosti na typu pleti, stavu kůže a samozřejmě celkové životosprávě klienta.

Jaké jsou výhody plazma terapie?
Největší předností této metody je použití vlastní krve, tedy výhradně
vlastního materiálu klienta. Tím se minimalizuje eventuální riziko
nežádoucích účinků. Aplikací se navozuje regenerace a rejuvenace
tkání. Výhodou je také rychlé hojení, bez fibrotické reakce, která
může nastat u běžných farmaceuticky výráběných látek. Snadná,
bezpečná příprava a komfortní rychlá aplikace jsou bezesporu jasnou výhodou pro klienta.
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Komu je plazma terapie určena?

