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ΑνΑπλΑση 
χωρίσ πόνό 
και τομές 
το Vampire-Total Plasma Lift συνδυάζει 
λέιζερ με μεσοθεραπεία και αναζωογονεί 
ανώδυνα την επιδερμίδα μας.

Καθημερινά όλο και περισσότεροι ασθενείς επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υγιές, 
φρέσκο και λαμπερό δέρμα με φυσικές μεθόδους. Το Vampire-Total Plasma Lift είναι 
η νέα λύση της ιατρικής σ΄ αυτό τον τομέα. Πρόκειται για το συνδυασμό του fraxel 
laser και της αυτόλογης μεσοθεραπείας με βλαστοκύτταρα (PRP-με αίμα του ασθενή). 
Ο συνδυασμός αυτός έχει εντυπωσιακά και ταχύτατα αποτελέσματα σε σχέση με 
οποιαδήποτε άλλη θεραπεία και οδηγεί στη βαθιά αναζωογόνηση της επιδερμίδας 
χωρίς παρενέργειες και με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας. 

Fraxel Laser

Το αυθεντικό fraxel είναι η κορυφαία επιλογή λέιζερ για την αναδόμηση και την 
ανάπλαση της επιδερμίδας, τόσο του προσώπου όσο και του σώματος. Πρόκειται για 
το μοναδικό το οποίο μπορεί να εισχωρήσει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος 
προκειμένου να ενεργοποιήσει το κολλαγόνο χωρίς να καταστρέψει τις επιφανειακές 
στιβάδες. Στοχεύει στο 5% έως και 50% της επιφάνειάς του, ενώ το υπόλοιπο 50% 
έως 95% παραμένει ανέπαφο. Έτσι μέσω των ινοβλαστών επιτυγχάνονται ταχύτατη 
επούλωση και αποκατάσταση του δέρματος. Η εξαιρετική ακρίβεια της εφαρμογής 
καθιστά τις θεραπείες ασφαλείς ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές, όπως ο λαιμός, 
το στήθος και τα χέρια.

PRP-Αυτόλογη μεσοθεραπεία

Στη συγκεκριμένη μέθοδο εγχέουμε αυτόλογο πλάσμα αίματος (δηλαδή του ίδιου 
του ασθενή), πλούσιο σε αιμοπετάλια. Αυτά έχουν την ιδιότητα να απελευθερώνουν 
σταδιακά αυξητικούς παράγοντες στα κατάλληλα σημεία. Οι αυξητικοί παράγοντες 
είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική και ταχύτατη αναγέννηση των ιστών. Ο 
στόχος δεν είναι το άμεσο γέμισμα των ρυτίδων, αλλά η διέγερση των ινοβλαστών, 
οι οποίοι στη συνέχεια θα παραγάγουν νέο κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ, που 
ευθύνονται για την ταχύτατη αναγέννηση και ενυδάτωση του δέρματος.

Η διαδικασία του Vampire-Total Plasma Lift

Η θεραπεία ξεκινά με την εφαρμογή του Fraxel Laser έτσι ώστε να προηγηθεί η 
ενεργοποίηση του κολλαγόνου. Ακολουθεί η αυτόλογη μεσοθεραπεία με λήψη 
μικρής ποσότητας αίματος από τον ίδιο τον ασθενή. Το αίμα φυγοκεντρείται και έτσι 
απομονώνεται το πλάσμα, πλούσιο σε αιμοπετάλια και βλαστοκύτταρα, το οποίο 
εγχέoυμε στην περιοχή όπου προηγουμένως είχε εφαρμοστεί το Fraxel Laser. Η 
τεχνική της μεσοθεραπείας γίνεται είτε με έγχυση (βελόνα) είτε με χρήση dermapen 
(μη ενέσιμη PRP). H διαδικασία πραγματοποιείται στο ιατρείο, είναι εντελώς ανώδυνη 
και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες την επόμενη 
μέρα. Παρενέργειες δεν υπάρχουν καθώς ο ίδιος ο οργανισμός χρησιμοποιεί το 
δικό του αίμα και τους δικούς του μηχανισμούς ανάπλασης. Τα αποτελέσματα είναι 
ορατά από τις επόμενες μέρες και βελτιώνονται ακόμα περισσότερο σταδιακά.
Το Vampire-Total Plasma Lift είναι ο πιο φυσικός τρόπος αποκατάστασης των ατελειών 
της επιδερμίδας και μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και 
νημάτων PDO στο πρόσωπο.


