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Ciężko wyobrazić sobie urlop bez wy-
grzewania się na słońcu, które nie tylko 
poprawia nasz wygląd ale i samopo-
czucie. Opalanie się sprawia, że mniej 
widoczne są drobne niedoskonałości 
naszej skóry dzięki czemu czujemy się 
ładniejsze i pewniejsze siebie. Niestety 
promienie słoneczne (UV) uszkadza-
ją komórki naskórka oraz głębszych 
warstw skóry.  Po kilku tygodniach czy 
miesiącach ekspozycji na słońce skóra 
wygląda na zniszczoną. Aby zregene-
rować ją po słonecznym lecie możemy 
stosować kremy nawilżające, peelingi 
oraz liczne preparaty dostępne w apte-
kach, w tym leki doustne w tabletkach. 
Z pomocą przychodzi również medycyna 
estetyczna. Typ stosowanych zabiegów 
oraz ich kolejność możemy odpowiednio 
zaplanować, w zależności od stopnia 
uszkodzenia wywołanego promienio-
waniem UV -  natężenia powstałych 
przebarwień czy zmarszczek. Dzięki 
takiemu planowaniu osiągniemy dobre 
efekty.  Do wyboru mamy mezotera-
pię igłową osoczem bogatopłytkowym 
(PRP) lub preparatami zawierającymi 
kwas hialuronowy i witaminy, peelingi 
chemiczne oraz liczne zabiegi estetycz-
ne i chirurgiczne. Najczęściej zależy 
nam na regeneracji i odmłodzeniu skóry 
twarzy, szyi i dekoltu. Okazuje się, że to 
nasza krew zawiera wszystkie substancje 
potrzebne do uzyskania efektu młodszej, 
rozświetlonej i dobrze odżywionej skóry. 
Osocze bogatopłytkowe zawiera ważne 
dla regeneracji skóry czynniki wzrostu, 
które wspomagają procesy angiogenezy 

(tworzenia nowych naczyń krwionoś-
nych), pobudzają fibroblasty do produkcji 
kolagenu oraz aktywują mezenchymalne 
komórki macierzyste.  Przy tym jest 
ono całkowicie naturalne i biokompa-
tybilne z naszym organizmem, tak więc 
eliminuje ryzyko nietolerancji, alergii 
lub reakcji immunologicznych. Osocze 
bogatopłytkowe otrzymywane jest przez 
odwirowanie około 18 ml krwi pobra-
nej z żyły do 2 ampułek używanych do 
rutynowych badań laboratoryjnych. 
Dzięki zabiegowi mezoterapii poprawia 
się napięcie skóry, jej odżywienie, barwa, 
a nieduże zmarszczki ulegają wygładze-
niu lub nawet znikają. Zabieg wykony-
wany jest w znieczuleniu miejscowym 
(kremem z lignocainą). Bezpośrednio 
po takiej procedurze na skórze widać 
miejsca po ukłuciach igłą, mogą tez poja-
wić się drobne siniaki.  Dlatego w ciągu 
kilku dni po wykonaniu zabiegu lepiej nie 
planować ważnych wydarzeń towarzy-
skich lub uzbroić się w dobrze kryjący 
podkład.  Po wykonaniu mezoterapii 
skóra jest dość napięta, więc warto po 
powrocie do domu zastosować krem 
nawilżający. Zabieg zwykle powtarza się 
jeszcze 2 razy w odstępie około 3 tygodni. 
Taka seria powinna przynieść efekty na 
okres 6 miesięcy, chociaż w praktyce ten 
czas jest uzależniony od stanu naszej 
skóry oraz trybu życia. Zabiegi mezote-
rapii możemy dowolnie łączyć z innymi 
terapiami medycyny estetycznej.

Dlaczego używamy własnego osocza? 

Przede wszystkim jest to produkt na-
szego organizmu. Jeżeli nie dodajemy 
do niego żadnych innych substancji, 
możemy mieć pewność, że terapia nie 
wywoła uczulenia (nawet u alergika). Jest 
to zatem najbezpieczniejsza metoda re-
witalizacji skóry, pozbycia się drobnych 
przebarwień, zmarszczek lub śladów po 
trądziku. 

Nadchodzi jesień. Warto dać skórze 
wszystko to czego potrzebuje by była 
młodsza, zdrowsza i piękniejsza.  
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