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Znane metody

Karboksyterapia i osocze bogatopłytkowe - brzmią tejmniczo. Jednak te
zabiegi to tak naprawdę nic nowego. Ich pozytywny wpływ znany jest od
dawna. To dowód na to, że sprawdzone sposoby są zawsze najlepsze.
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a rynku estetycznym dużą popularnością cieszą się nowe, a jednak
„stare” metody zwłaszcza osocze
bogatopłytkowe i karboksyterapia. Osocze bogatopłytkowe (autologic therapy) jest naturalnym materiałem pochodzącym z
naszej odwirowanej krwi. Można je podawać
dosłownie w każdym miejscu na ciele (igłą do
mezoterapii lub kaniulą) i kojarzyć z innymi metodami np. laserem CO2. Osocze przyspiesza
gojenie ran, regeneruje i pobudza mechanizmy
powstawania kolagenu i elastyny. Autologiczne
osocze bogatopłytkowe już od kilkunastu lat
stosują z powodzeniem chirurdzy szczękowi,
ortopedzi oraz okulisci. Dzięki pojawieniu się w
ostatnim czasie nowych wirówek i próbówek,
które znacznie obniżają koszty, zwiększyła się
dostępność tych wspaniałych naturalnych zabiegów. Zabiegi, tak jak wszystko w estetyce,
wykonuje się w seriach co 2 tygodnie. Konretne
wskazania? Właściwie nieograniczone: rewitalizacja skóry twarzy, szyi , dekoltu, dłoni, regeneracja po zabiegach, leczenie łysienia, oparzeń , owrzodzeń czy alergii.
Kolejną z popularnych metod jest karboksyterapia czyli podawanie dwutlenku węgla pod
skórę przy użyciu cienkiej igiełki. Metoda ta
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była znana już od 1720 roku kiedy po raz
pierwszy zastosowano kąpiel gazową w dymach wulkanicznych. W 1818 roku pojawiła
sie pierwsza publikacja profesora K. J.
Heidlera, której tematem był pozytywny
wpływ kąpieli na organizm człowieka.
Zwiększona ilość dwutlenku węgla powoduje
rozszerzenie naczyń krwionośnych, a w rezultacie poprawę krążenia krwi. Gaz który emituje urzadzenie C.D.T.Evolution jest to gaz medyczny oczyszczony i ogrzany co zasadniczo
zwieksza komfort zabiegu. W efekcie dochodzi do dotlenienia tkanek w obszarze poddanym zabiegowi. Karboksyterapia jest skuteczna, małoinwazyjna, a czas rekonwalescencji
stosunkowo krótki. Cykl zabiegowy obejmuje
zazwyczaj 5-15 zabiegów. Wskazania są
bardzo szerokie: od zabiegów leczenia cellulitu, rozstępów, podwójnego podbródka, poprawy elastyczności skory twarzy, szyi, dekoltu, ramion, brzucha, leczenie okolicy oka,
cienie pod oczami do leczenia łuszczycy,
owrzodzeń, źle gojących się ran chirurgicznych, choroby Raynaud’a oraz łysienia.
Karboksyterapia tak jak osocze bogapłytkowe może być łączone z innymi metodami stosowanymi w medycynie estetycznej.
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