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Αυτόλογη Μεσοθεραπεία με 
Lab.newmed PRP 

Η σύγχρονη ιατρική έχει πλέον στα χέρια της μία νέα 
απολύτως φυσική θεραπεία , χωρίς να καταφεύγει στη 
χρήση ξένων προς στον οργανισμό χημικών ουσιών.  

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία με PRP χρησιμοποιήθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια στην ιατρική εξαιτίας των  
επουλωτικών και αναπλαστικών ιδιοτήτων, σε 
περιπτώσεις εγκαυμάτων και εκτεταμένων ουλών. 

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία με Lab.Newmed PRP είναι μια 
από τις πιο σύγχρονες θεραπείες αντιγήρανσης  και 
εγγυάται άμεση σύσφιξη του δέρματος και μείωση των 
λεπτών γραμμών έκφρασης.  
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Τι είναι η αυτόλογη 
μεσοθεραπεία με 
Lab.Newmed PRP ; 

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία 
Lab.Newmed PRP, είναι μία 
θεραπεία  αντιγήρανσης που 
αξιοποιεί συστατικά του 
πλάσματος & των αιμοπετα-
λίων από το αίμα του ασθε-
νούς για τη διέγερση των 
φυσικών μηχανισμών ανά-
πλασης. 

Πώς γίνεται η 
θεραπεία με 
Lab.Newmed PRP; 

Λαμβάνεται μικρή ποσότητα 
αίματος και με ειδική 
φυγοκέντρηση παίρνουμε ορό 
πλούσιο σε αιμοπετάλια και 
αυξητικούς παράγοντες. 

Η όλη διαδικασία γίνεται στο 
ιατρείο και είναι ανώδυνη . 

Με ποιόν τρόπο 
επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα της 
θεραπείας με 
Lab.Newmed PRP ; 

Οι αυτόλογοι αυξητικοί 
παράγοντες, ενεργοποιούν την 
παραγωγή του δικού μας 
κολλαγόνου και ελαστίνης στο 
δέρμα επιτυγχάνοντας 
ανανεωμένη και λαμπερή όψη. 
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Η εφαρμογή της θεραπείας Lab.Newmed PRP είναι 
εύκολη και ασφαλής, καθώς χρησιμοποιεί το αίμα που 
προέρχεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό και δεν 
παρατηρούνται αλλεργίες. 

Εκτός από την ενίσχυση στην παραγωγή κολλαγόνου, 
βοηθά και σε άλλες ζωτικές λειτουργίες του δέρματος, 
όπως την καλύτερη θρέψη και οξυγόνωση της 
επιδερμίδας χωρίς να αλλοιώνει τις φυσικές εκφράσεις 
του προσώπου! 

Η εφαρμογή της θεραπείας γίνεται με ανώδυνο τρόπο , 
διαρκεί περίπου 30 λεπτά  και επιστρέφουμε αμέσως 
στις δραστηριότητές μας χωρίς καμία ενόχληση ή 
ταλαιπωρία .  

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση νημάτων i-
Thread ή την ειδική συσκευή Lab.Newmed Mesopen για 
“Vampire Facelift “.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε 
το γιατρό σας .
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Σε ποιές περιοχές του 
προσώπου ή του 
σώματος γίνεται η 
εφαρμογή του 
Lab.Newmed PRP ; 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο 
το πρόσωπο, το λαιμό, το 
ντεκολτέ και σε εκείνες τις 
περιοχές του σώματός μας 
που το δέρμα φαίνεται 
γερασμένο και αφυδατωμένο. 

Σε πόσο χρονικό 
διάστημα είναι ορατά 
τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής 
Lab.Newmed PRP ; 

Τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του Lab.Newmed 
PRP αρχίζουν να γίνονται 
ορατά σε μερικές ημέρες 
οπότε και το δέρμα δείχνει πιο 
σφριγηλό. 

Πόσο διαρκούν τα 
αποτελέσματα της 
εφαρμογής 
Lab.Newmed PRP ; 

Τα αποτελέσματα διαρκούν 
18-24 μήνες, χάρη στο φαι-
νόμενο της κολλαγονογένεσης  
που είναι υπεύθυνο για την 
σύσφιξη και την ανάπλαση της 
επιδερμίδας. 
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