
24// Magazyn Rodzinny www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska 
Sobota–niedziela, 2–3 kwietnia 2016

Kiedy do walki ze zmarszczkami 
staje twoje własne osocze 
A Celebrytki nazywają go wampirzym liftingiem. Agnieszka Włodarczyk, Kim Kardashian... 
A Nazwisk jest więcej, bo i fanek tego zabiegu przybywa w tempie kosmicznym. Chodzi o efekt

Medycyna estetycz-
na. Nie zmienia ra-
dykalnie rysów 
twarzy, ale spra-
wia, że wygląda się 

młodziej. Wystarczy zobaczyć, 
jak wygląda Meryl Streep (66 lat) 
i przypomnieć sobie, jak wyglą-
dała Zsa Zsa Gabor, przekonują-
cą, że nie miała do czynienia 
z chirurgią plastyczną, aż papa-
razzi „nakryli” ją, gdy zamasko-
wana opuszczała klinikę.  

Wampirzy lifting – jak wiele 
zabiegów medycyny estetycznej 
metoda stosowana się m.in. w le-
czeniu kontuzji ortopedycznych 
– to  wykorzystanie właściwości 
osocza. Naszego własnego. Stąd 
popularna nazwa tego zabiegu, 
który polega na tym, że pobiera 
się krew do specjalnej ampułki. 
Specjalnej, bo opatentowany wy-
nalazek sprawia, że 10 mililitrów 
naszej krwi zamkniętej w owej 
ampułce, po włożeniu jej do wi-
rówki po kilku minutach oddzie-
li się. Erytrocyty będą osobno, 
osocze bogato płytkowe, które 
ma rewelacyjne właściwości re-
generacyjne i stymulujące, też. 
Pomiędzy nimi będzie specjalny 
żel, dzięki któremu podczas wi-
rowania można oddzielić obie 
struktury i wyodrębnić tę, którą 
lekarz wstrzyknie do naszej skó-
ry, do jej warstwy właściwej. Oso-
cze bogato płytkowe to eliksir 
młodości. Podane do skóry właś-
ciwej stymuluje produkcję kola-
genu, która z wiekiem jest coraz 
słabsza (dlatego m.in. skóra wiot-
czeje, pojawiają się na niej 
zmarszczki). Ale zanim dostanie-
my ów zastrzyk młodości, trzeba 
przejść standardowe procedury.  

Za ów zastrzyk i jego spekta-
kularne efekty odpowiada labo-
ratorium Vivacy – regularny zdo-
bywca statuetki Pereł Dermato-
logii Estetycznej, przyznawanych 
przez polskich ekspertów derma-
tologii.  W 2015 otrzymali dwie, 
jedna z nich, w kategorii: Najlep-
szy produkt do biostymulacji 
tkankowej za Regeneris. I to on 
sprawi, że po prawie dwóch mie-
siącach będę wyglądać młodziej.  

Zabieg numer 1 
Działanie Regeneris sprawdzam 
w gabinecie dr Edyty Engländer, 
która specjalizuje się w zaawan-
sowanych zabiegach wolume-

trycznych i przywracających ob-
jętość tkankom. To jedna z pierw-
szych lekarzy w Polsce wykonu-
jących zabiegi z zastosowaniem 
kwasu polimlekowego, czyli tzw. 
Sculptry. Wyspecjalizowała się 
w leczeniu trądziku, laseroterapii 
oraz dermatoskopii.  

U pani doktor wypełniam an-
kietę. Odpowiadam, czy jestem 
w ciąży, choruję na cukrzycę, 
nadciśnienie, biorę tabletki anty-
koncepcyjne, czy przeszłam 
ostatnio operację. Normalny wy-
wiad medyczny, który lekarzowi 
– bo medycyną estetyczną zaj-
mują się dermatolodzy – zarysu-
je stan mojego organizmu. Nie 
choruję. Kiedy więc rozsiądę się 
na fotelu, pielęgniarka zmywa 
mi z twarzy makijażu. Pielęgniar-
ka, bo kosmetyczka nie ma upra-
wnień do pobierania krwi. Wszy-
stko przebiega profesjonalnie, ale 
zarazem serdecznie – jest herba-
ta, gabinet tylko dla mnie, wy-
godny szlafrok. I każda czynność 
wytłumaczona: mogę zobaczyć 
krem, którym moja twarz, po na-
łożeniu czepka i zmyciu makija-
żu, zostaje znieczulona. Takiego 
samego używa się  w gabinetach 
zabiegowych i szpitalach do znie-
czulania dzieci. Pielęgniarka sma-
ruje mi całą twarz, szyję i dekolt, 
po czym tnie na kawałki zwykłą 
folię spożywczą i kładzie na skó-
rę. Folia sprawi, że substancje ak-
tywne zawarte w kremie lepiej się 
wchłoną, czyli będę lepiej znie-
czulona.  

Teraz pozostaje mi odczekać 
pół godziny. To czas na relaks.  
Nikt mnie nie pogania, nie stra-
szę nikogo w poczekalni. Po pół 
godzinie pielęgniarka zdejmie pa-
ski folii, a ja poczuję, że moja bu-
zia jest… drętwa. W lusterku znie-
czuloną skórę będzie można po-
znać po tym, że jest jaśniejsza – 
krem obkurcza kapilary, naj-
mniejsze naczynia krwionośne. 
Teraz pora na pobranie krwi. 10 
mililitrów do jednej ampułki. 
Na twarz, szyję i dekolt potrzeb-
ne są dwie. Wszystko sterylne, 
w zamkniętym obiegu – bo odwi-
rowane osocze „podłącza” się 
do specjalnej strzykawki z cie-
niutką jak włos igiełką. Pielęg-
niarka za każdym razem będzie 
mi pokazywać ampułkę z certy-
fikatem. To ważne, bo chodzi 
o gwarancję i sterylności, i naj-
wyższej jakości tak produktu, jak 
i zabiegu. Dlaczego trzeba zaw-
sze sprawdzać produkty do za-
biegów medycyny estetycznej?  

– Zdarzają się miejsca, gdzie 
używane są tańsze, koreańskie 
zamienniki. To samo tyczy się sa-
lonów kosmetycznych. Nie mają 

one uprawnień do przeprowa-
dzania zabiegów osoczem boga-
to płytkowym. Jeżeli komuś tra-
fia się sposobność zrobienia 
w promocyjnej cenie „wampirze-
go liftingu” w zaprzyjaźnionym 
salonie, lepiej brać nogi za pas – 
ten Dracula nie zapewni wiecz-
nej młodości – tłumaczy mi pie-
lęgniarka, pokazując i opakowa-
nie, z którego wyciąga ampułkę 
i samą ampułkę, która zostanie 
wykorzystana do zabiegu.  

Sprzęt przejmuje lekarz. Dr 
Engländer nakłuwa mi czoło, po-
liczki, okolice oczu, tam gdzie się 
tworzą kurze łapki, przy ustach 
i nosie – tzw. bruzdy smutku, szy-
ję i dekolt. Nie czuć bólu, ale po  
zabiegu mogą pojawić się sinia-
ki. O dziwo, wychodzę z kolizji ze 
strzykawką prawie bez szwanku. 
Rano okaże się, że mam dwa nie-
wielkie siniaki. Na policzku 
i na skroni. Łatwo dające się za-
pudrować.  

Po zabiegu czeka mnie 10 mi-
nut naświetlania lampą LED – to 
standardowa procedura u dr 
Engländer przy każdym zabiegu, 
którego efektami ubocznymi mo-
gą być siniaki. W dermatologii 
i kosmetologii obok światła czer-
wonego skuteczne jest światło 
niebieskie i zielone. Niebieskie 
działa bakteriobójczo, a zielone 
razem z czerwonym skutecz-
nie zwalcza cellulitu, rozstępy, 
blizny pooperacyjne, likwiduje 
zmarszczki i „pajączki”. Pod zam-
kniętymi powiekami, przykryty-

mi wacikami kosmetycznymi 
i specjalnymi okularami, widzę 
więc różne barwy światła, które 
mają zadziałać na skórę anty-
bakteryjnie, łagodząco i stymu-
lująco.  

Wieczorem poza siniakami 
nie widać trudnych do opanowa-
nia skutków zabiegu. Po 4 dniach 
mimo zarwanej nocy – o dziwo – 
nie straszę i wyglądam jak czło-
wiek. Zaczynam podejrzewać, że 
to magiczne działanie osocza.  

Zabieg numer 2  
Jest robiony po dwóch tygod-
niach od pierwszego, ale pani re-
cepcjonistka poznaje mnie 
od progu i wita, jak stałego gościa 
– w medycynie estetycznej efek-
ty przynosi systematyczność. 
I znów podobnie jak za pierw-
szym razem. Profesjonalizm, dy-
skrecja i życzliwość. Zmycie ma-
kijażu, znieczulenie, pobranie 
krwi, odwirowanie, iniekcje. Mo-
że mam słabszy dzień, bo wkłu-
cia skutkują siniakami. Żartuję 
z dr Engländer, że będę opowia-
dać koleżankom, że to efekt na-
miętnej randki. Pani doktor tłu-
maczy, że reakcja to kwestia in-
dywidualna. Po serii nakłuć pora 
na naświetlanie. A po naświetla-
niu tym razem proszę o lekki ma-
kijaż – idę na koncert i nie chcę 
straszyć kropeczkami po igle 
na policzkach. Pielęgniarka wy-
puszcza mnie zaopiekowaną, 
z dyskretnym i eleganckim ma-
kijażem. Już po koncercie, kiedy 

go zmyję, okaże się, że drobnych 
siniaczków mam więcej niż za  
pierwszym razem. Ale mimo si-
niaków wyglądam lepiej, a płyt-
kie zmarszczki są jeszcze płytsze.  

Siniaki znikają po dwóch ty-
godniach.   

Zabieg numer 3 
Z lekarką rozmawiamy o Elżbie-
cie Batorównie, której czarna le-
genda przypisuje kąpanie się 
w krwi dziewic. W eleganckim 
gabinecie lekarskim historia El-
żbiety kojarzy się z horrorem, ale 
coś w opowieściach o magicz-
nym działaniu krwi jest… Nie ką-
pię się w krwi dziewic, ale wyko-
rzystuję działanie osocza odwi-
rowanego z mojej krwi. Dzisiaj 
Batorówna byłaby celebrytką 
wrzucającą na Instagrama  zdję-
cia po wampirzym liftingu...  

Tym razem nie mam ani jed-
nego siniaczka. Jeszcze naświet-
lanie lampą LED i mogę wracać 
do domu. Po kilku dniach różni-
cę widzę gołym okiem. Półtora 
miesiąca, trzy zabiegi w odstę-
pach co dwa tygodnie. Wyglą-
dam na wyspaną (nie dosypiam), 
wypoczętą (gonię w piętkę z bra-
ku czas). Mam gładsze czoło. Nie 
mam sińców pod oczami. Ty-
dzień później czytam o gali Osca-
rów – gwiazdy dostały vouchery 
na wampirzy lifting. Słusznie. Nie 
będą straszyć twarzami przypo-
minającymi Jockera z „Batmana” 
z upiornym wyrazem zdziwienia 
na buzi. a¹

Katarzyna Kaczorowska 
katarzyn.kaczorowska@gazeta.wroc.pl

Uroda

b Wielka fanką „wampirzego liftingu” jest celebrytka KIm Kardashian
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Osocze bogato 
płytkowe to eliksir 

młodości. 
Stymuluje 

produkcję kolagenu

A  Regeneristo specjalny program 
biostymulacji komórek skóry, 
który opiera się na uzyskaniu oso-
cza bogato płytkowego z własnej 
krwi.  
Zawiera komórki i czynniki wzrostu, 
które pobudzają skórę do regenera-
cji, dzięki czemu odzyskuje ona mło-
dzieńczą witalność.  
W efekcie staje się ona gładsza, bar-
dziej elastyczna i wyraźnie młodsza. 
Rewitalizacja skóry twarzy możliwa 
jest dzięki tzw. Autologicznej Odno-
wie Komórkowej (ACR – Autologous 
Cellular Regeneration) – czyli rege-
neracji komórek skóry, dzięki działa-
niu własnych czynników wzrostu 
i komórek macierzystych.  
Jak to działa?  
Poprzez aktywację płytek krwi zawar-
tych w osoczu bogato płytkowym – 
do produkcji specyficznych czynników 
wzrostu, które pobudzają procesy re-
generacji tkanek, wspomagają proces 

angiogenezy (tworzenia nowych na-
czyń krwionośnych), aktywują 
mezenchymalne komórki macierzy-
ste, pobudzają fibroblasty do tworze-
nia nowego kolagenu.  
Opatentowana technologia daje 
długotrwałe efekty w regeneracji 
i rewitalizacji skóry twarzy 
a przy tym jest absolutnie naturalna 
i biokompatybilna z ciałem osoby, 
od której uzyskuje się osocze, bez 
ryzyka nietolerancji, alergii czy in-
nych reakcji immunologicznych. 

Osocze pobudza produkcję nowego kolagenu 
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Dr Edyta Engländer, 
dermatolog


