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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU? 

1 W dniu zabiegu pij dużo wody, aby nawodnić organizm

2 Dzień przed zabiegiem nie spożywaj alkoholu ani innych substancji odwadniających 

3 Nie stosuj NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) i aspiryny na 3 dni 
przed zabiegiem. 7 dni po zabiegu nadal nie należy spożywać NLPZ.

JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA? 
• ciąża i laktacja
• poważne schorzenia wątroby
• ostre zakażenia

• choroby krwi
• choroby nowotworowe 
• choroby autoimmunologiczne

Korzystaj tylko z bezpiecznych, certyfikowanych 
produktów Innmedis System™. 



Naturalnie piękna   
regeneracja
Poznaj możliwości autologicznych biostymulatorów!
czynniki wzrostu fibryny bogatopłytkowe komórki macierzyste CD34+



Produkty Innmedis System™ to metody regeneracyjne, które zapewnią Ci zdrową 
i naturalnie piękną skórę, bez obaw o sztuczny lub karykaturalny efekt. 

Podczas zabiegów korzystamy z potencjału regeneracyjnego składników krwi oraz zdol-
ności regeneracyjnych naszego organizmu. To niezawodny sposób na rewitalizację skóry, 
odbudowę ubytków w tkance oraz wygładzenie zmarszczek, które pojawiają się wraz  
z wiekiem. 

Naturalne biostymulatory Innmedis 
System™ są biokompatybilne z organiz-
mem pacjenta i nie wywołują powikłań. 
Skuteczność działania czynników wzros-
tu została potwierdzona licznymi bada-
niami na całym świecie. 

Nie ma ryzyka wystąpienia alergii, a za-
biegi są przeprowadzane podczas jedne-
go pobrania krwi pacjenta. 

Skóra każdego z nas dojrzewa w różnym 
tempie i wymaga indywidualnego podejścia. 
Wychodząc naprzeciw jej potrzebom, 
stworzyliśmy certyfikowane zestawy  
Innmedis System™ do pozyskiwania 
autologicznych biostymulatorów. To prawdziwa 
rewolucja w medycynie regeneracyjnej! 



Wybierz innowacyjną i w pełni naturalną metodę, 
dopasowaną do wymagań Twojej skóry

PRP LCC  Innmedis System™  
(osocze bogatopłytkowe) 

Profilaktyka i naturalne działanie anti-aging
Twoja skóra nie wykazuje jeszcze widocznych oznak starzenia? To doskonały moment, 
aby zapobiec powstawaniu zmarszczek mimicznych i cieni pod oczami! Postaw na zabiegi 
z wykorzystaniem skoncentrowanego osocza bogatopłytkowego. Czynniki wzrostu oraz 
składniki odżywcze zawarte w osoczu spowalniają proces starzenia się skóry. Ponadto po-
prawiają jej koloryt i elastyczność oraz wzmacniają naczynia krwionośne. Zabieg z wykorzys-
taniem skoncentrowanego osocza PRPLCC Innmedis System™ jest nieinwazyjny i dyskretny. 
W efekcie zyskasz wypoczętą skórę pełną naturalnego blasku. 

PRF SYNERGY Innmedis System™  
(fibryny bogatopłytkowe) 

Rewitalizacja i odbudowa skóry
Zabiegi z wykorzystaniem fibryn bogatopłytkowych zostały stworzone z myślą o potrzebach 
dojrzałej skóry. Fibryny bogatopłytkowe Innmedis System™ pozwalają zrewitalizować i od-
budować strukturę skóry. Zmarszczki stają się znacznie płytsze, a cienie pod oczami mniej 
widoczne. Iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa jest podawana na zmarszczki orbitalne oczu, 
dolną powiekę, dolinę ust oraz usta. Płynna zaawansowana fibryna bogatopłytkowa jest stoso-
wana do remodelingu policzków, korekcji bruzdy nosowo-wargowej i ujędrnienia skóry na szyi.

ATR Innmedis System™  
(autologiczny biostymulator i wypełniacz tkankowy) 

Rewitalizacja i odbudowa skóry
Zabieg pozwala wypełnić ubytki tkankowe, zwiększyć wolumetrię, wymodelować twarz, po-
prawić teksturę oraz jędrność skóry. Czynniki wzrostu zawarte w produkcie aktywnie regen-
erują skórę oraz stymulują syntezę kolagenu i elastyny w tkance. W efekcie otrzymujemy 
naturalne wygładzenie i widoczne odmłodzenie, bez zmian kształtu czy rysów twarzy. Pod-
czas jednej sesji można wypełnić i zregenerować kilka obszarów (aż do 14 ml produktu), co 
oznacza oszczędność czasu. Efekt wypełnienia utrzymuje się do 9 miesięcy* a dodatkowa 
biostymulacja komórkami macierzystymi i czynnikami wzrostu zregeneruje tkanki i sprawi, 
że będziesz cieszyć się efektami znacznie dłużej!

* w ramach terapii składającej się z 3 zabiegów


