
Plasmolifting - младоста е в нашата кръв 

„Елексир на младостта” на ХХI век 

За метода Плазмолифтинг - В основата на процедурата Plasmolifting лежи патентован метод 

за обработка на кръвта на пациента, позволяващ да се отдели тромбоцитна аутоплазма. 

Тромбоцитната автоплазма - това е природен «елексир на младостта», който съдържа в себе 

си растежни фактори с висока концентрация, а също така хормони, белтъчини и витамини в 

естественна комбинация. Инжектирана в кожата, плазмата нормализира тъканното дишане, 

регулира водния баланс, стимулира образуването на колаген, еластан и междуклетъчно 

вещество. След процедурата Plasmolifting се активизира защитната система на кожата, 

започва ускорено заживяване и възстановяване на тъканите. 

Сфера на приложение: 

• Козметология 

• Стоматология 

• Трихология 

Козметология 

Клинични ефекти: : 

• Намаляване на бръчките по лицето; 

• Инхибиране(забавяне) на процесите на стареене на кожата; 

• Повишаване на тургора на лицето, подобряване на релефа на на кожата; 

• Отстраняване на хиперпигментацията, признаците за фотостареене; 

• Лечение на акне, намаляване на постакне; 

• Намаляване на отоци, синини под очите; 

• Подобряване на цвета на кожата; 

• Премахване на пилинга, сухостта и сърбежа на кожата; 

• Заживяване на микропукнатини; 

• Увеличаване на местния имунитет на кожата; 

• Намаляване на ефекта „портокалова кора”. 

Биологични ефекти: 

• Увеличаване на синтеза на колаген в дермата; 

• Усилване на регенерацията на тъканите; 

• Активизация на метаболизма в клетките на кожата; 

• Нормализация на водния и кислородния баланс. 

Стоматология 

Това е инжекционен метод за локална стимулация на регенеративните процеси в тъканите, 

който се използва в редица стоматологични процедури.Неговата задача е не просто да се 

отстрани възпалителния процес, но и да се пусне процес за естественото възстановяване на 
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цвета, формата и структурата на венците, да се предотврати намаляването на костната тъкан. 

Ефект от процедурата: 

 Отстраняване на кървенето; 

 Намаляване на подвижността на зъбите; 

 Отстраняване на неприянтата миризма от устната кухина; 

 Ускоряване на заживяването в областта на лунката след резекция на зъби; 

 Намаляване на риска от отхвълляне на импланти; 

 Профиластика на заболяванията на пародонта; 

 Купиране на болките; 

 Придобиване на физиологичния цвят и анатомичната форма на венците; 

 Спиране на прогресирането на заболяванията на пародонта; 

 Подобряване на приживяването на импланта; 

 Намаляване на възпалителната реакция след 3 седмици 

 Нормализация на структурата на венците след 4 седмици. 

Трихология 

Plasmolifting™(Плазмолифтинг) в трихологията позволява местно да се стимулира растежа 

на косата, да се предотврати тяхното окапване и да се подобри качеството на структурата на 

косъма: да се повиши блясъка, еластичността и гъстотата, значително да се намали неговото 

подсичане. 

Показания: 

• Слаби, чупещи се, подсичащи се коси. 

• Себорея (пърхот). 

• Окапване на косата (във вид на огнище, дифузна, андрогенна алопеции). 

• Влошаване на гъстотата и качествота на косата. 

Ефект: 

• Намаляване на окапването на косата. 

• Укрепване на космените фоликули. 

• Нормализация на работата на мастните жлези. 

• Отстраняване на пърхота, сухостта и сърбежа. 

• Намаляване на подсичането и чупливостта на корена на косъма. 

• Увеличаване на диаметъра и плътността на косата. 

• Възвръщане на еластичността, блясъка и гъстотата на косите. 

 


