
Na czym polega zabieg?
Osocze bogatopłytkowe jest stosowa-

ne w medycynie m.in. chirurgii, ortopedii, 
okulistyce od ponad 30 lat.  Od niedaw-
na zaczęto je wykorzystywać w  kosme-
tologii estetycznej. Jest to pochodzący 
od klienta, któremu wykonuje się zabieg,  
koncentrat płytek krwi w niewielkiej ob-
jętości osocza, zawierający substancje 
stymulujące procesy naprawcze – czyn-
niki wzrostu.   W  mezoterapii osoczem 
bogatopłytkowym wykorzystuje się fakt, 
że płytki krwi mają za zadanie nie tylko 
tamowanie krwawienia poprzez tworze-
nie skrzepu, lecz także stymulowanie 
procesów gojenia rany poprzez uwal-
nianie substancji aktywnych – czynniki 
wzrostu. Podanie osocza metodą iniekcji 
daje sygnał w miejscu nakłucia do rozpo-

Medycyna i kosmetologia estetyczna rozwijają 
się bardzo prężnie. Wiele zabiegów pozwala 

na osiągnięcie niemal takich efektów, jak przy 
użyciu skalpela. Najnowocześniejszym jednak 

zabiegiem i niewątpliwie najbardziej efektywnym 
jest mezoterapia osoczem bogatopłytkowym. 

Zabieg ten i jego możliwości pokochały gwiazdy 
i celebryci. Wykonać można go 
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osoczem bogatopłykowym 
– hitem wśród zabiegów 

odmładzania skóry

częcia procesów naprawczych tak, jak to 
ma miejsce po powstaniu rany. Induko-
wane są podziały komórkowe, stymulo-
wana jest synteza włókien kolagenowych 
oraz napływ komórek macierzystych. Są 
to procesy ważne dla rewitalizacji skóry 
i jej odmładzania. 

 Jak wygląda przebieg zabiegu?
Zabieg składa się z  kilku etapów. 

W  pierwszej fazie pielęgniarka pobiera 
niewielką ilość krwi klienta (standardowo 
z  żyły odłokciowej) do specjalnych pro-
bówek, które następnie poddaje się wi-
rowaniu w  wirówce. Podczas wirowania 
dochodzi do oddzielenia osocza z  kon-
centratem płytek od innych elementów 
komórkowych: erytrocytów i  leukocytów. 
Po odwirowaniu krwi kosmetolog pobiera 
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przygotowane w  ten spo-
sób osocze bogatopłytkowe do 
strzykawki i dodaje do niego substancję, 
która aktywuje płytki krwi do produkcji 
czynników wzrostu. Po delikatnym wymie-
szaniu przygotowany roztwór jest wstrzy-
kiwany w skórę. Można go wstrzykiwać do 
skóry stosując klasyczne techniki mezote-
rapii lub liniowo np. wzdłuż zmarszczki.

Dla kogo przeznaczona jest mezotera-
pia osoczem bogatopłytkowym?

Zabieg dedykowany jest osobom szu-
kającym naturalnych rozwiązań, a także 
klientom ze skłonnościami do alergii na 
różne substancje. Zabieg ten daje trwa-
łe, widoczne efekty odmłodzenia skóry 
i jest w 100% bezpieczny.

Czy zabieg jest bolesny?
Przed zabiegiem stosuje się krem znie-

czulający dla pełnego komfortu klienta. 
Zabieg jest odczuwalny lecz nie należy 
do nieprzyjemnych. W zależności od ob-
szaru zabiegowego trwa od pół godziny 
do godziny.

Na jakie partie ciała można zastoso-
wać mezoterapię osoczem bogatopłyt-
kowym?

Wskazania do wykonania zabiegu są 
bardzo szerokie: biorewitalizacja oko-
licy twarzy, szyi, dekoltu, dłoni. W  oko-
licy skóry owłosionej głowy z  kolei, aby 
poprawić gęstość i  jakość włosów oraz 
zatrzymać łysienie. Ma zastosowanie 
także jako zabieg zmniejszający blizny 
i rozstępy (szczególnie w połączeniu z in-
nymi zabiegami). Może być także stoso-
wany dla poprawy regeneracji skóry po 
peelingach chemicznych i  laseroterapii. 
Zabieg ten daje trwałe, widoczne efekty 
odmłodzenia skóry, która staje się gład-
sza, bardziej elastyczna i wyraźnie młod-
sza. Osocze przyśpiesza gojenie i  rege-
nerację skóry, stymuluje fibroblasty do 
namnażania się i  wytwarzania nowego 
kolagenu i elastyny.

Czy zabieg może powodować efekty 
uboczne?

Metoda jest bezpieczna i w 100% bio-
kompatybilna bez ryzyka nietolerancji, 
alergii czy innych reakcji immunologicz-
nych. Prawidłowo wykonany zabieg nie 

niesie ze sobą ryzyka żadnych niebez-
piecznych powikłań. Mogą pojawić się 
krwiaki, jako efekt techniki multiiniekcyj-
nej (wielokrotnych nakłuć) oraz niewiel-
kie ślady po nakłuciach.

Czy wiek klientki ma znaczenie?
Zabieg jest bardziej efektywny w przy-

padku, kiedy skóra wymaga „naprawy”. 
U osób, których skóra nie potrzebuje me-
chanizmów naprawczych, może spełniać 
rolę profilaktyki przeciwstarzeniowej.   
Osoby młode, w  średnim wieku wyma-
gają mniejszej liczby zabiegów, żeby osią-
gnąć zadawalające efekty, ze względu na 
sprawne mechanizmy naprawcze całego 
organizmu oraz skóry. U osób w starszym 
wieku trzeba zwykle wykonać większą 
liczbę zabiegów, z kolei u osób po 60. roku 
życia ta metoda nie sprawdzi się. Ważnym 
elementem jest stan skóry - czyli jej wiek 
biologiczny. Skóra z uszkodzeniem posło-
necznym  ma znacznie osłabione zdolno-
ści regeneracyjne, stąd będzie wymagała 
większej ilości zabiegów.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
Przeciwwskazaniami do zabiegu są: 

choroby nowotworowe, ciąża, karmienie 
piersią, choroby krwi, leczenie niektóry-
mi antykoagulantami (leki p/zakrzepowe) 
oraz aktywna opryszczka lub inne ak-
tywne infekcje skóry.

Ile zabiegów trzeba wykonać i jak długo 
utrzymuje się efekt?

Efekty zabiegów są widoczne dość 
szybko szczególnie u osób ze skórą, któ-
ra łatwo i  sprawnie uruchamia mecha-
nizmy naprawcze spowodowane zabie-
giem.   W  takiej sytuacji rezultaty mogą 
być widoczne już po pierwszym zabiegu. 
Zaleca się ok 3 zabiegów co 3 tygodnie, 
następnie 1 – 2 razy w roku. 

Widoczne efekty zabiegu 
utrzymują się od około pół roku do roku 
w  zależności m. in. od stanu wyjścio-
wego skóry, trybu życia i  narażenia na 
czynniki środowiskowe np.: promienio-
wanie słoneczne, palenie papierosów, 
zanieczyszczenia środowiska oraz od 
wieku klienta.

Jaka jest cena mezoterapii osoczem bo-
gatopłytkowym?

Cena zabiegu zaczyna się od 800 zło-
tych i zależy od wielkości obszaru zabie-
gowego i  stosowanego systemu otrzy-
mywania osocza bogatopłytkowego.

Jakie zabiegi podobne efektem do me-
zoterapii osoczem bogatopłytkowym 
mogłaby Pani polecić?

Oczekiwanym efektem mezoterapii 
osoczem bogatopłytkowym jest odmła-
dzanie skóry, które można osiągnąć sto-
sując inne metody, które także stymulują 
procesy regeneracyjne w skórze. Wśród 
tych zabiegów są m. in. mezoterapia 
z  zastosowaniem koktajli substancji ak-
tywnych dobranych indywidualnie do 
potrzeb skóry, mikronakłuwanie z  uży-
ciem specjalnych rollerów (naturalna 
reakcja skóry na uraz). Procesy napraw-
cze w  skórze zainicjuje także karboksy-
terapia, zabieg z  zastosowaniem dwu-
tlenku węgla CO2. Są to bardzo szybkie 
i efektywne zabiegi, które kochają także 
gwiazdy i celebryci. Wybór metody zale-
ży od stanu skóry, a najlepsze efekty daje 
łączenie różnych technik.

Wszystko brzmi bardzo obiecująco. 
Dziękujemy bardzo za rozmowę.

Dziękuję bardzo i  serdecznie zapra-
szam do mojego Instytutu Cosmobel-
le na indywidualną konsultację, gdzie 
szczegółowo omówimy zabieg, rozchwie-
ję wszelkie Państwa wątpliwości oraz po-
mogę w doborze odpowiedniej terapii.
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