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O no wo czes nej i na tu ral nej me to dzie re wi -
ta li za cji oraz od mła dza nia skó ry roz ma -
wiam z Panią Do ktor Ka ta rzy ną Ju nak.
Spe cja list ką w dzie dzi nie me dy cy ny este -
tycz nej. 

Anna Mazur: Pani Doktor, cóż za filmowe

hasło! To taki powszechny mit o wiecznej

młodości wampirów, ale jak mam to

rozumieć w ujęciu medyczno-estetycznym?

K.J.: Nasza krew ma niezwykle dobroczynne

właściwości lecznicze i odmładzające. Jest to

bezcenny „preparat” kosmetyczny! Zawsze

dostępny, bezpieczny i łatwy do uzyskania.

AM: Nie bar dzo ro zu miem. Jak to krew? Ja

znam ha sła bo toks, wy peł niacz, kwas hia lu -

ro no wy, me zo te ra pia, a tu zwy czaj na krew?

KJ: No wi dzi Pani, ta kie to na tu ral nie pro ste.

Po sta ram się wy jaś nić w czym tkwi ten se -

kret.

Oso cze bo ga top łyt ko we (PRP- pla te let-rich

plas ma), bo o ten właś nie cen ny skład nik

cho dzi, to au to lo gicz ny, stę żo ny pre pa rat płyt -

ko wy w nie wiel kiej za war to ści oso cza, za wie -

ra ją cy uwal nia ne z pły tek czyn ni ki wzro stu.

Ba da nia wy ka za ły, że PRP po bu dza fi zjo lo -

gicz ny pro ces go je nia ran i sty mu lu je szyb ką

re ge ne ra cję tka nek mięk kich oraz twar dych

po przez do star cze nie do le czo nych ob sza -

rów skon cen tro wa nych czyn ni ków wzro stu.

AM: A w ja ki spo sób uzy sku je my ten „elik sir

pięk na, zdro wia, mło do ści”?

KJ: Pozyskanie PRP wymaga doświadczenia

personelu medycznego. Nie jest to proces

bardzo skomplikowany, jednak należy

pamiętać, że zabieg mo że wy ko nać tylko

lekarz. Za bieg PRP po le ga na po bra niu nie -

wiel kiej ilo ści krwi włas nej pa cjen ta, a na stęp -

nie na od se pa ro wa niu pły tek krwi od oso cza

ubo gop łyt ko we go, ery tro cy tów, oraz le u ko -

cy tów za po mo cą wi ro wa nia. Spe cjal ny żel

roz dzie la ją cy poz wa la na op ty ma li za cję pro -

fi lu bio lo gicz ne go PRP po przez osią gnię cie

mak sy mal ne go stę że nia pły tek krwi, pra wie

cał ko wi te wy e li mi no wa nie granulocytów,

uważanych za niesprzyjające proce so wi re -

ge ne ra cji, oraz eli mi na cję nie po żą da nych

ery tro cy tów, co pro wa dzi do znacz ne go

zmniej sze nia pro li fe ra cji fi brob la stów i włók -

nie nia. Po zo sta ło ści ko mó rek jed no ją drza -

stych w PRP po ma ga ją w zwal cza niu in fek cji.

Tak przy go to wa ny „pre pa rat” wstrzy ku je się

w miej sce prze zna czo ne do od mło dze nia, po

uprzed nim je go znie czu le niu kre mem ane -

ste tycz nym. Pro ces przy go to wa nia zaj mu je

łącz nie do 20 mi nut.

AM: Ja kie są ko rzy ści este tycz ne pły ną ce ze

sto so wa nia te ra pii PRP?

KJ: Jest ich na praw dę wie le. Za bieg po wo -

du je wy gła dze nie, ujędr nie nie skó ry, stop nio -

wy wzrost jej wi tal no ści i gru bo ści. Te ra pia

jest bar dzo bez piecz -

na, nie wy wo łu je aler gii i in nych cho rób

– jest cał ko wi cie włas nym „pre pa ra tem” pa -

cjen ta. Mo że być sto so wa na 

tak że na naj wraż li wsze oko li ce skó ry. Te ra pię

łą czyć moż na z in ny mi za bie ga mi, co op ty -

ma li zu je bio lo gicz ne dzia ła nie.

AM: Nie lep szy „zwy kły” bo toks czy wy peł -

niacz? Ja ka to róż ni ca?

KJ: Róż ni ca jest istot na, spró bu ję przy bli żyć

tro chę po jęć, ko rzy sta jąc z oka zji.

Tok sy na bo tu li no wa (bo toks) jest to bak te ryj -

na en do tok sy na wy twa rza na przez bez tle no -

we la se czki Clo stri dium bo tu li num. Jej

dzia ła nie po le ga na trwa łym po łą cze niu

z płyt ką ner wo wo-mięś nio wą i po ra że niu

skur czu mięś nia. Do po wro tu prze ka zy wa nia

im pul sów do cho dzi stop nio wo.

Bo toks po wo du je re lak sa cję mięś ni od po wie -

dzial nych za po wsta wa nie zmar szczek, po ja -

wia ją cych się w trak cie pro ce su sta rze nia. 

Wy peł nia cze. Ich sztan da ro wy, naj czę ściej

wy ko rzy sty wa ny przed sta wi ciel to kwas hia -

lu ro no wy. To pod sta wo wy skład nik skó ry,

wią żą cy wo dę dzię ki cze mu utrzy mu je pra wi -

dło we na wod nie nie tka nek. Wraz z wie kiem

zmniej sza się ilość i ja kość czą ste czek kwa -

su hia lu ro no we go, cze go efek tem jest wy su -

sza nie skó ry, po ja wia nie się de li kat nych li nii,

a na stęp nie głęb szych zmar szczek, a tak że

utra ta ob ję to ści po li czków, warg.

Kwas hia lu ro no wy 

wy ko rzy sty wa ny do wy gła dza nia zmar szczek

jest pre pa ra tem syn te tycz nym, cał ko wi cie

wchła nia nym, je go czą ste czki in te gru ją się

z ota cza ją cą tkan ką, poz wa la ją na

swo bod ne 

p r z e  -

miesz cza nie się sub -

stan cji po kar mo wych, tle nu

i hor mo nów.

Me zo te ra pia 

Jest to tech ni ka za bie go wa 

po le ga ją ca na płyt kich, śród skór nych iniek -

cjach ma łych da wek sub stan cji pie lę gna cyj -

no-lecz ni czych.

Przy me zo te ra pii wy ko rzy stu je się, za leż nie

od po trzeb, go to we pre pa ra ty po da wa ne sa -

mo dziel nie lub spo rzą dza roz two ry do iniek -

cji sta no wią ce mie szan kę sub stan cji

re wi ta li zu ją cych i re ge ne ru ją cych.

Pre pa rat, o któ rym dziś mó wi my jest cał ko -

wi cie, że tak po wiem, „au tor ski”, nie mu si my

go ku po wać, pa cjent wy twa rza go sam. 

AM: Pani Do ktor, gdy byś my tak mog ły ze -

brać, pro szę wy mie nić ja kie są naj waż niej sze

wska za nia do sto so wa nia PRP. Skon cen truj -

my się na ra zie na tych czy sto, że tak po -

wiem, este tycz nych, o po zo sta łe za py tam

póź niej.

KJ: Naj waż niej sze za sto so wa nia PRP to przy -

wra ca nie wi tal no ści i swo i ste dzia ła nie od -

mła dza ją ce skó ry. Naj bar dziej spek ta ku lar ne

efek ty ob ser wu je my przy skó rach wiot kich,

po sta rza łych, znisz czo nych (ob sza ry pod da -

wa ne za bie go wi to twarz, szy ja, de kolt, dło -

nie). PRP bar dzo do bre efek ty

przy no si tak że przy le cze niu

blizn po trą dzi ko -

w y c h ,

r o z  -

stę pów, blizn

prze ro słych, tzw. bliz -

now ców, zna ko mi cie spraw dza

się tak że przy prob le mie wy pa da nia wło -

sów (w tym tak że bar dzo trud ne go, opor ne -

go na le cze nie tzw. ły sie nia plac ko wa te go).

AM: Ja kie są jesz cze in ne ob sza ry me dy cy -

ny, gdzie mo że my za sto so wać oso cze bo ga -

top łyt ko we i czy pro wa dzo no ba da nia

od noś nie je go bez pie czeń stwa?

KJ: Bez pie czeń stwo i sku tecz ność sto so wa -

nia PRP w ce lu przy spie sze nia pro ce su go je -

nia tka nek mięk kich i twar dych usta lo no na

pod sta wie ba dań pro wa dzo nych w róż nych

dzie dzi nach me dy cy ny, mię dzy in ny mi w or -

to pe dii i me dy cy nie spor to wej, w le cze niu

ran prze wle kłych, chi rur gii pla stycz nej i chi -

rur gii szczę ko wo-twa rzo wej. Po nad to wie lo -

krot nie ob ser wo wa no po zy tyw ny wpływ

oso cza bo ga top łyt ko we go – za rów no w mo -

no te ra pii, jak i w po sta ci pre pa ra tu bio lo gicz -

ne go wspo ma ga ją ce go in ne me to dy (m.in.

ule ga ją ce bio de gra da cji wy peł nia cze, w tym

kwas hia lu ro no wy, ko la gen, au to lo gicz ny

prze szczep tkan ki tłusz czo wej) na stan skó -

ry (od mło dze nie) oraz wło sów (od bu do wa).

AM: A ja kie są prze ciw wska za nia do sto so -

wa nia oso cza bo ga top łyt ko we go i czy ob ser -

wo wa no ja kieś dzia ła nia nie po żą da ne?

KJ: Au to lo gicz na na tu ra PRP (żad nych ob -

cych sub stan cji) eli mi nu je ob ja wy zwią za -

ne z prze no sze niem cho rób i mi ni ma li zu je

wy stę po wa nie dzia łań nie po żą da nych, któ -

re mo gą przy bie rać for mę ła god nych siń -

ców, nie znacz nej bo les no ści lub ob rzę ku,

jak po każ dym in nym za bie gu. Przed wy ko -

na niem za bie gu na le ży za sto so wać stan -

dar do we środ ki do od ka ża nia skó ry.

Prze ciw wska za nia do sto so wa nia to cią ża,

kar mie nie pier sią, pa to lo gie na tle au to im -

mu no lo gicz nym lub krwio po chod ne, a tak -

że no wo two ry. Po nad to na le ży uni kać

dłuż sze go przyj mo wa nia nie ste ry do wych

le ków prze ciw za pal nych przez okres 48 go -

dzin od za bie gu.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Wampirzy zastrzyk. 
Krew, naturalny 
eliksir młodości.

No va Cli nic 
jest jed nym z nie wie lu miejsc 

wy spe cja li zo wa nym w za bie gach 
oso czem bo ga to kop łyt ko wym, 

za rów no w or to pe dii jak i me dy cy nie este tycz nej.
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