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medycyna estetyczna

Oso cze przy spie sza go je nie, re ge ne ru je
i po bu dza me cha ni zmy po wsta wa nia ko la ge -
nu i ela sty ny. Mo że my po da wać je igłą do
me zo te ra pii, a tak że za po mo cą ka niul w po -
sta ci de po zy tów. Au to lo gicz ne oso cze bo ga -
to płyt ko we od kil ku na stu lat sto su ją z po wo -
dze niem chi rur dzy szczę ko wi i orto pe dzi,
a tak że oku li ści. 

W ostat nim cza sie po ja wi ły się na ryn ku
no we wi rów ki i pro bów ki, które ob ni żą
koszt i zwięk szą do stęp ność tych za bie gów.
Za bie gi wy ko nu je się w se riach co 2-4 ty go -
dnie. Wska za nia są bar dzo sze ro kie i obej -
mu ją m.in.: re wi ta li za cję skóry twa rzy, szyi,
de kol tu, dło ni, przy spie sze nie re ge ne ra cji po
in nych za bie gach, le cze nie ły sie nia, opa rze ń
o raz owrzo dzeń Jest to me to da ide al na dla
aler gi kow. Au to lo gicz ny pre pa rat oso cza bo -

ga to płyt ko we go, otrzy my wa ny z wła snej
krwi pa cjen ta, jest pro duk tem w 100% bio -
kom pa ty bil nym, a re wi ta li za cja skóry za cho -
dzi dzię ki au to lo gicz nej od no wie ko mór ko -
wej, która po le ga na dzia ła niu wła snych
czyn ni ków wzro stu i me zen chy mal nych ko -
mórek ma cie rzy stych.

Co raz po pu lar niej sze sta ją się za bie gi kar -
bo ksy te ra pii, czy li po da wa nia CO2 pod skórę
przy uży ciu cien kiej igły. To me to da zna na już
od 1720 ro ku, kiedy sto so wa no ką pie le ga zo -
we w dy mach wul ka nicz nych. W 1818 ro ku
po ja wi ła się pierw sza pu bli ka cja pro fe so ra K.J.
He i dle ra, której te ma tem był po zy tyw ny
wpływ ką pie li na orga nizm czło wie ka. Od kil ku
lat wzra sta za in te re so wa nie kar bo ksy te ra pią.

Dwu tle nek wę gla jest w na szym orga ni -
zmie wraz z krwią trans por to wa ny do płuc,
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Oso cze bo ga to płyt ko we (au to lo gic the ra py) jest na tu ral nym ma te ria -
łem po cho dzą cym z odwi ro wa nej krwi pa cjen ta. Moż na je sto so wać
w sze ro kim za kre sie za bie gów an ti-aging, a tak że ko ja rzyć z in ny mi
me to da mi, np. z kar bo ksy te ra pią, la se rem CO2.
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gdzie w pro ce sie od dy cha nia wy mie nia ny
jest na tlen. Zwięk szo na ilość dwu tlen ku wę -
gla po wo du je roz sze rze nie na czyń krwio no -
śnych i po pra wę krą że nia krwi. W efek cie
do cho dzi do do tle nie nia tka nek w ob sza rze
pod da nym za bie go wi. Za bieg jest sku tecz ny,
ma ło in wa zyj ny, a czas re kon wa le scen cji sto -
sun ko wo krót ki. Ważne, aby gaz emitowany
przez urządzenie do karboksykoterapii był
gazem medycznym, oczyszconym i
ogrzanym, co za sa dni czo zwięk sza kom fort
za bie gu. Cykl za bie go wy obej mu je za zwy -
czaj 5-15 za bie gów. Prze ciw wska za nia to:
cięż ka nie wy dol ność płuc, ser ca, ne rek, cią -
ża, okres kar mie nia, ostre in fek cje, go rącz ka.
Na to miast wska za nia są bar dzo sze ro kie: le -
cze nie cel lu li tu, roz stę pów, podwój ne go
podbród ka, po pra wa ela stycz no ści skóry
twa rzy, szyi, de kol tu, ra mion, brzu cha, le -
cze nie oko li cy oka, le cze nie łu szczy cy,
owrzo dzeń, źle go ją cych się ran chi rur gicz -
nych, cho ro by Ra y nau da oraz ły sie nia, a tak -
że li kwi do wa nie cie ni pod ocza mi. 

Kar bo ksy te ra pia mo że być łą czo na z bar -
dzo wie lo ma in ny mi me to da mi (me zo te ra -
pia, oso cze bo ga to płyt ko we, mi kro der ma -
bra zja, pe e lin gi, fo to odm ła dza nie, en der mo -
lo gia li po shock, LED). Za rów no te ra pia tlen -
kiem wę gla, jak i oso czem bo ga to płyt ko wym
są od daw na zna ne i sto so wa ne w wie lu
dzie dzi nach me dy cy ny, po łą cze nie tych
dwóch za bie gów w cza sie tej sa mej se sji lecz -
ni czej da je wy jąt ko wo do bre i szyb kie re zul -
ta ty. Pierw sze pu bli ka cje po twier dza ją ce sku -
tecz ność sko ja rzo ne go za sto so wa nia kar bo -
ksy te ra pii i PRP do ty czą le cze nia cho rób
skóry gło wy oraz re duk cji wiot ko ści zlo ka li zo -
wa nej w de li kat nych oko li cach: oczu, twa rzy,
szyi i de kol tu. Obie tech no lo gie wza je mnie
na sie bie od dzia łu ją, in ten sy fi ku jąc sty mu la cję
i ak ty wa cję wie lu za cho dzą cych pro ce sów,
dzię ki cze mu otrzy mu je my du żo lep sze re -
zul ta ty. Bar dzo do bre re zul ta ty ob ser wu je się
w le cze niu wy pa da nia wło sów, ły sie nia, opa -
rzeń, owrzo dzeń, blizn po wy pad ko wych
oraz, oczy wi ście, w re wi ta li za cji skóry.
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