
Karboksyterapia i osocze bogatopłytkowe 
przełom w odmładzaniu

Zarówno karboksyterapia C.D.T. Evolution – terapia dwutlenkiem węgla, jak i AUTOLOGIC Therapy – osocze 
bogatopłytkowe są od dawna znane i z dużym powodzeniem stosowane w wielu dziedzinach medycyny. Jednak 
połączenie tych dwóch technologii w czasie jednej sesji zabiegowej to zupełnie nowa, dająca w krótkim czasie 
wyjątkowo dobre rezultaty terapia o szerokim spektrum wskazań. Innowacyjność wynikająca z połączenia tych 
dwóch zabiegów została doceniona i wyróżniona prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych – „Perły Dermatologii Estetycznej”, w kategorii „Zabieg roku 2014”.

S
ynergiczne działanie C.D.T. Evolution oraz 
Autologic Therapy, wg dr. Piotra Zawodnego, 
pozwala w krótkim czasie osiągnąć bardzo 
dobre rezultaty w redukcji wiotkości skóry 
zlokalizowanej w delikatnych okolicach oczu, 

twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, w leczeniu blizn i rozstępów. 
Zapewnia też dobre efekty w hamowaniu wypadania 
włosów oraz leczeniu łysienia. Uwolnione podczas 
zabiegu czynniki wzrostu stymulują komórki macierzyste 
do namnażania i różnicowania, w wyniku czego włosy 
przestają wypadać, a te już utracone zostają zastąpione 
zdrowszymi i mocniejszymi. Zabieg jest skuteczny zarów-
no u kobiet, jak i mężczyzn. Terapia wyróżnia się bardzo 
wysokim profi lem bezpieczeństwa, jest mało inwazyjna 
i biokompatybilna, gdyż osocze bogatopłytkowe otrzy-
mywane jest z własnej krwi pacjenta.

Doskonałym uzupełnieniem zabiegów jest spersonali-
zowany AUTOLOGIC CREAM, wykonany w gabinecie 
indywidualnie dla każdego pacjenta, poprzez dodanie do 
specjalnie opracowanej bazy osocza bogatopłytkowe-
go pozyskanego z własnej krwi pacjenta. Po nałożeniu 
kremu na skórę, uwolnione czynniki wzrostu stymulują 
odpowiednie komórki macierzyste. W wyniku tego tworzy 
się nowy kolagen i elastyna, skóra ulega autoregeneracji, 
staje się jędrna, świetlista i dobrze odżywiona.

Gdzie na zabieg?

CZĘSTOCHOWA dr Kinga Nicer, dr Arkadiusz Nicer,
www.nicer.pl

KATOWICE dr Krystyna Pawełczyk-Pala, www.juwena.pl

KRAKÓW dr Aleksandra Szlachcic, 
www.osteomed.krakow.pl

POZNAŃ dr Przemysław Trzeciak, www.aspazja.pl

SŁUPSK dr Irena Moszczyńska, www.m-derm.pl

STALOWA WOLA dr Jerzy Maciąg, 
dr Emanuela Turlewicz, dr Klaudia Bączkowska, 
www.centrum-dermatologii.com.pl

SZCZECIN dr Piotr Zawodny, www.estetic.pl

TORUŃ dr Artur Markowski, www.pcme.pl

TORUŃ dr Mariusz Pankowski, dr Magdalena Łuczak, 
dr Katarzyna Butkiewicz, www.denmed.torun.pl

WARSZAWA dr Beata Dethlo� , www.drbeatadethlo� .pl

WARSZAWA dr Roman Prończuk, www.mediderm.com.pl

WROCŁAW dr Ewa Kaniowska, dr Michał Kaniowski,
www.derma-puls.com.pl

„Dzięki połączeniu obu procedur 
możemy osiągnąć wyższą 

skuteczność terapii, gdyż następuje 
intensyfi kacja działań” 

- mówi dr n. med. Piotr Zawodny, 
certyfi kowany lekarz medycyny 
estetycznej z Kliniki Estetic ze 

Szczecina www.estetic.pl. 


