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Zachowaj młodość 
na dłużej

M E D Y C Y N A  E S T E T Y C Z N A  |  piękna w każdym wieku

a by na długo zachować młody wygląd, nie wystarczy domowa pie-
lęgnacja – nasza skóra się starzeje i nawet najlepsze kremy nie 
powstrzymają tego procesu. Są jednak sposoby, by zachować 
młodość na dłużej: zdrowa dieta, aktywność fizyczna i pomoc 

lekarzy medycyny estetycznej. a mają oni nam coraz więcej do zaoferowania.

KomórKi macierzyste rewolucją anti-aging
Tkanka tłuszczowa i zawarte w niej komórki macierzyste są wykorzystywane  
nie tylko w zabiegach medycyny estetycznej, ale także w regeneracji i tera-
piach komórkowych. Ze względu na unikalne zdolności samoodnowy i prze-
kształcania się w wyspecjalizowane komórki pełniące konkretne funkcje,  
naukowcy pracują nad możliwością wykorzystania ich do leczenia wielu  
poważnych chorób, w tym genetycznych. w medycynie estetycz-
nej komórki macierzyste pozyskiwane od pacjenta to obecnie naj-
skuteczniejsza z naturalnych, niechirurgicznych metod regeneracji 
skóry. pozwalają wygładzić zmarszczki, podnieść opadające po-
liczki i wyrównać koloryt skóry – a w efekcie odmłodzić wygląd twa-
rzy nawet o kilkanaście lat.

regeneracja na lata
Zabieg polega na pobraniu tkanki tłuszczowej pacjenta, a następnie, dzięki 
urządzeniu adivive, wyselekcjonowaniu z niej najbardziej wartościowego mate-
riału, bogatego w komórki macierzyste. Tkanka tłuszczowa najwyższej jakości 
jest następnie podawana w miejsce, które potrzebuje liftingu i odmłodzenia. 
dzięki niemal nieograniczonej możliwości podziału pula zaaplikowanych razem 
z tkanką tłuszczową komórek macierzystych wystarcza na wiele lat. efekt po-
prawia się z tygodnia na tydzień, nawet przez rok.

Przywracanie objętości bez wyPełniaczy
wykorzystanie własnej tkanki tłuszczowej jest możliwe również w sytuacji, gdy ze 
względu na wiek skóra utraciła naturalną objętość i gęstość. alternatywą dla po-

pularnych sztucznych wypełniaczy jest Lipofilling – przeszczep 
tkanki tłuszczowej z komórkami macierzystymi, dzięki którym ko-
mórki tłuszczowe po wszczepieniu unaczyniają się i odnawiają, 
stymulując regenerację. Zaletą takiego zabiegu jest brak ryzyka 
wystąpienia alergii i odrzucenia własnych tkanek, a przede wszyst-
kim naturalne i spektakularne efekty.
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Wraz z upływem czasy nasze ciało i twarz nieubłaganie się zmieniają. Współczesna medycyna 
estetyczna pozwala jednak nie tylko powstrzymać pojawianie się oznak starzenia się skóry,  
ale nawet „odjąć” nam dobrych kilka lat. Prawdziwą rewolucją okazały się bowiem komórki 

macierzyste, które dają znacznie więcej niż inne popularne zabiegi.
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