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recursos del nostre cos per regenerar
i recuperar les funcions danyades.
S'ha desenvolupat en diferents especialitats mèdiques
com la traumatologia i medicina esportiva per tractar
lesions, així com en la medicina estètica i la dermatologia
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Tractament amb plasma ric en factors
de creixement
En què consisteix
Procés de regeneració: La sang conté plasma i plaquetes
responsables de la reparació dels teixits. En activar-se les
plaquetes s’alliberen els factors de creixement que tenen la
capacitat d'estimular i regenerar de manera natural. Quan
apliquem factors de creixement a la pell es tradueix en una
millora de l'estat general de salut d’aquesta, proporcionant
un aspecte més lluminós, uniforme i natural.
El primer pas és extreure sang del/de la pacient, es concentren les plaquetes activant l'alliberament de factors de
creixement per poder posteriorment fer microinfiltracions
del plasma ric en factors de creixement.

Beneficis
Augmenta la fermesa de la pell degut a l’estimulació
pròpia d’àcid hialurònic i a l'augment de procol·làgen i
d'elastina.
Atenua les arrugues fines i línies d’expressió de manera
natural. Sense canvis en l’expressió de la cara.
Augmenta la lluminositat i millora el nivell d’hidratació
de la pell.
Bioestimula les àrees tractades i redueixper
el només
dany solar.
Compatible amb altres tractaments estètics.

El tractament amb factors de creixement és un dels més
efectius en rejoveniment facial.
És un tractament ambulatori recomanat a nivell preventiu
per alentir el procés d'envelliment a partir dels 25 anys o
amb fins regeneratius i correctius a partir dels 45 anys.

Durada del tractament
Els resultats són progressius i comencen a veure’s passades
vint-i-quatre hores des de la primera aplicació, observant un
augment de la fermesa i lluminositat de la pell amb cada nova
sessió.
Es recomana tres sessions durant els tres primers mesos.
Després un manteniment d'una a tres sessions anuals en
funció de l'edat i el tipus de pell.
En qualsevol cas, el nostre especialista us dirà quin és el
tractament més adient.

1 sessió

220 €

abonament
de 3 sessions

440 €

abonament
de 6 sessions

770 €

Garantia
Vithas Salut compleix totes les normatives de qualitat
establertes per les autoritats sanitàries competents en
l’aplicació de la tecnologia de plasma ric en factors de
creixement.
Per la vostra seguretat els professionals d’aquest centre
tenen l'equip i formació específica per a la implantació
d'aquesta tecnologia.
El material utilitzat pel registre i processament de sang ha de
ser només per al tractament i tenir l'aprovació pertinent
sanitari d'ús.

