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výslcdku nejde vlastnč ani tak o slnrotnorr
plllznu. jako spíš o lrrevní clcsričLw tronbocr'
rv v ní obsažené'Po odbčrLr projde klientor'a
vlasrní krev speciálnim procesem nazveným ccn
tLifugace' běhcn niž se počet krevnich desriček
v plaznrě zlíšipi1bližně čwiikrjr. A to je důle'
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ních schopnosrí organisnu' se pťrvodně uplatrio_
llll přcclcvšim v orropedii a spórtovní medicinč'
])ro oml,rzováni Pokožk}, ji léklřj používajítepr
vc několik let' v ccsku jen něco n:ílo pics r'olt.
Rozhodují se pro rr] jcdnak zkušeni k]icnti' kte'
ři Ládi resrují estctické nov]n$ ale i ,.začárcčni_
ci" touiící po omlazcní, jež ovšern nellkrjí lr1asic'
ké íplně a faccliliv'
piednosťí této me_
''1\€jvěrší

použří vlastni kne' tedv whradně vlasnri_
ho materiilLr ldienrr," vyzclvihujc klady plazrra
tcLapie MUI)r' l)eter Hajduk' vcdoucí lókai Aura
Mcdicxl CLňjc.
se minim.rlizuje evcrrnrá1ni
''Tím
riziko nežíloucich účirlků'VÝlrodou je t.rké rych
lé hoiení' bez fibrotické reakcc' ktcrá nůžertr_sLar
rodv je
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bčžných, fanlaceurickv r1ráběných látck'''
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Ěakčnnrr laserern piiklt1d:inl hcd!ábnou d(:r-

ninu' je; je navlhčena plaznou." uv:[li při_
klad MUDr Tereza Gabr'yšová z Kliniky C1IC
PLaha' l']lazma proniki <1robnými on'ůrl<y do
plcti' kde růstovéliktory aktivují vlastrrí kmerrc'. hrr'h. r e.l" .r'rj. J" ir (rrri'", ne
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tam se nrění v huňkv rk;nč.

V pokoŽce jrlc konkLótně o fibrobLastr,, které
n,"lul,,i '., i.u.,..,,-,
' ,, nt.. j.i .,,.,,
lepši výživu a okvsličetlítkání, a o keratinocvty'
což jsou povrchové r'lrny pokoŽkt''

Di$' vlastní obohaccnč plezmé tak dochází k re_
dukci jemnilh vrásck koicm očíči v oblasti čela
nebo radiálrrích vráselr horního rru'
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piiroltnč omlazenou tkáň.

ZIněnv ale nejsou ra| dlamarické, ixko když Pích'
ncmc botulotoxin nebo rvpli s l<yselinoLr hva
Iuronovorr a kdyŽ klient Lrž r'podstatě odchí

zí s požarlovanýnr eÍěkrem," lvsvčdLrjc doktorka
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ni kolagenní vJ;ikrla a postLrpnč nk
piirozeně a trvalc lyplní l.lásku nebo proh1ubeň'
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tivujc růstové lakrory l proc11užujc ťrčinnost
krčnu. Vitalita krevních destičck a Lůsroryclt
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I'okožku není nutné přcdern zrrecirlivLlvlt a ne_
vznikaji ani |1dné nodřjDk}:
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metotlorL, již nazývá,,Plazma na druhou". Při
úvodnínrakrivor'jIrí (zbroušeni) Použije Íyrr
kálni plrznu jako črv'rréskrLpensrvi hrnoty, kte'
rc nar'uší povrch kůžc,a pak přikládá mastu na-
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po1ovina," odhaduje lékařka.
Primář HaÍluk ýďovnč doporuétrje op.rkovat
jsou rři ap1ikacc s oclstLrpenr
ošerření'
''ldejlní
c1vou nebo tří qldnů"' míní.KaždíŽena nacl
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Ccny za ošetření vlastní pl:rzrnoLr sc Pohvbují
zhr'uba ocl,í 000 korrrn r'ýše' Na Klinice CHC
sc například odvijejí podle počLu zl<rrrrravck
odebr.lné krvc (1 zkumavka za 5 200 Kč, 2 zku
mavky za / 000 Kč ad')' Aura Mcdical c]inic
Ilcrra Hajduka má cenl s(lnovellé za Počcr aPli'

loci (jedno ošerření rejuvenace kúžea podkoží
celého crbličejc za 3 200 Kč, ýplň vrásel< za
6 000 Kč] '

lakrorťr totiž na vzduchLL dramaticlrv k1csá. Jcštč
čtyřiadvecet hodin po odbéru r'ykazují Lrrčitou

aktivitu a l<lient
ne s scborL,
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zbvtkem kr'órnu' kter'ý dosra'
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