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ZALETY I PRZEZNACZENIE SKIN UP

NA CZYM POLEGA ZABIEG Z UŻYCIEM ZESTAWU SKIN UP? 

�  efekt naturalnego wypełnienia 
�  dla wszystkich ceniących terapie autologiczne
�  dla osób, które w jednym zabiegu oczekują regeneracji i wypełnienia
�  alternatywa dla klasycznych wypełniaczy tkankowych
�  zaspokojenie potrzeb pacjentów, u których nie wolno stosować HA oraz innych wypełniaczy
�  w niektórych wariantach przygotowania oddziaływanie czynników wzrostu, zatem połączenie 
regeneracji z wypełnieniem tkankowym
�  metoda małoinwazyjna
�  bezpieczny, znakomita tolerancja

Jedna procedura wiele możliwości
    �  Dzięki jednej procedurze pobrania krwi możemy otrzymać od 5 do 20 ml autologicznego 
wypełniacza. Daje to szeroki wachlarz możliwości przeprowadzenia zabiegu. Od małych wypełnień 
zmarszczek po duże rekonstrukcje wolumetryczne.

   �  W tej samej procedurze pobrania krwi specjalista wykonujący zabieg może otrzymać 
wysokoskoncentrowane osocze nowej generacji do zabiegu rewitalizacji twarzy oraz autologiczny 
wypełniacz SKIN UP

Zabieg z użyciem autologicznego wypełniacza SKIN UP składa się z 3 etapów:

Pozyskanie osocza bogatopytkowego z krwi własnej pacjenta za pomocą certyfikowanych 
próbówek z przeznaczeniem do iniekcji wtórnej oraz wirówki laboratoryjnej

Wytworzenie autologicznego wypełniacza SKIN UP za pomocą urządzenia PLASMA 
GEL FILLER 

Iniekcje skórne z użyciem autologicznego wypełniacza SKIN UP
    �  wypełnienie zmarszczek oraz ubytków skóry
    �  modelowanie twarzy
    �  soft lifting
    �  korekcja nosa
    �  modelowanie ciała / dłoni
    �  powiększenie ust
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Piękne i naturalne  wypełnienie dbające
o kondycję Twojej skóry



Dr Bartłomiej Sobolewski z klinki
Laboratorium Piękna w Głogowie

Wykonał:
� wypełnienie doliny łez
� wolumetrię policzków
� wypełnienie fałdów nosowo-wargowych
� wypełnienie linii marionetki
� lifting kącików ust

Dr n. med. Lena Nowak-Łoś

Wykonała:
� zabieg powiększania ust
� wypełnienie doliny łez
� modelowanie policzków
� wypełnienie fałdów nosowo-wargowych
� modelowanie brody
� nawilżenie ust z podniesieniem kącików ust

Laboratorium Piękna
Medycyna Estetyczna i Kosmetologia

Klinika JustSkin

CLINIQ Lena Nowak-Łoś

ul. Brzeska 7a, 67-200 Głogów
tel. 660 954 141, poczta@laboratoriumpiekna.pl

Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz
tel. 510 663 323, lenanowaklos@interia.pl

   

Dr Justyna Bujnowicz – Szymczak
z kliniki JustSkin

Wykonała:
� wolumetrie konta żuchwy 
� modelowanie podbródka 

Mireckiego 90, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48514035265, justskin.mirmed@gmail.com



Poprzez ucisk na tkanki wywołany wstrzyknięciem autologicznego wypełniacza powodujemy:
    �  zwiększoną produkcję naturalnego kwasu hialuronowego
    �  pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny
    �  poprawia się wygląd skóry, elastyczność, tekstura i jednorodność

BEZPIECZEŃSTWO

SKUTECZNOŚĆ

„Wszystkie kobiety zgłaszały umiarkowaną do doskonałej poprawę pigmentacji po wstrzyknięciu 
autologicznego wypełniacza. Ta poprawa pigmentacji może wynikać ze zwiększenia objętości skóry 
po wstrzyknięciu autologicznego wypełniacza1”

W przeprowadzonych badaniach klinicznych skutki uboczne wstrzyknięcia autologicznego wypełniacza 
były minimalne i przemijające, w tym niewielki ból, rumień, obrzęk i krwiak. Te miejscowe reakcje mają 
charakter krótkotrwały i przemijający. 1

 1 „Assessment of the efficacy and safety of platelet poor plasma gel as autologous dermal filler for facial rejuvenation” Noha Nabil Doghaim 
MD | Rania Ahmed El‐Tatawy MD |Yomna Mazid El‐Hamd Neinaa MD Faculty of Medicine, Tanta University, Tanta, Egypt
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