
Czy wiesz że tłuszcz
może być Twoim 

najlepszym przyjacielem

 



Wspieranie Naturalnego Piękna

Naukowo o Tłuszczu

Nie Każdy Przeszczep Jest Taki Sam

Przeszczep tłuszczu to zabieg polegający na wykorzystaniu własnego tłuszczu do 
poprawy lub odbudowy kształtu ciała w najbardziej naturalny sposób.

Przeszczep tłuszczu wykorzystywany jest najczęściej do wolumetrii twarzy, piersi, pośladków oraz dłoni. 
Zabiegi oferują: podkreślenie obecnych kształtów, odwrócenie oznak starzenia się lub rekonstrukcję 
obszarów z utratą tkanki miekkiej. W zależności od pożądanego rezultatu, tłuszcz może być używany 
samodzielnie lub w połączeniu z implantem,wypełniaczem lub osoczem dla uzyskania delikatniejszego, 
bardziej naturalnego wyglądu. Zastosowanie własnego tłuszczu jest bardziej naturalną drogą do 
zdefiniowania na nowo swojego naturalnego piękna.

Przeciętna długość życia adipocytu ( komórki tłuszczowej) wynosi 7 do 12 lat. Wraz ze 
wrostem lub utratą wagi, liczba komórek tłuszczowych pozostaje niezmienna, 
komórki kurczą się lub rozszerzają. Dlatego też diety są tak trudne - tak naprawdę nie 
tracimy tłuszczu! 

Przeszep tłuszczu całkowicie usuwa tłuszcz z miejsc niepożądanych i przenosi je do miejsc, które 
potrzebują poprawy objętości. Długi czas życia komórek tłuszczowych sprawia, że pozostają one w miejscu 
do którego zostały przeniesione.

Przeszczepy tłuszczu są powszechnie stosowane dla poprawienia lub zwiększenia objętości piersi                                
i pośladków. Przenoszone komórki wstrzykiwane są w obszary gdzie tłuszcz już się znajduje i ostatecznie 
łączą się z otaczającą tkanką.

Dla poprawy konturów twarzy można wykonywać mikroprzeszczepy . Utrata elastyczności i jędrności oraz 
zmarszczki  często są przyczyną utraty tkanki pod skórą. Ta objętość wypełniona jest cienką warstwą 
komórek tłuszczowych i zawiera populację regenerujących komórek, które utrzymują elastyczność i jakość 
skóry. Wraz z wiekiem tracimy tę cienką warstwę komórek tłuszczowych i macierzystych, co sprawia, że 
wyglądamy na pozbawionych energii i zmęczonych.

Wiele technik przeszczepu tłuszczu jest niesterylnych i nieefektywnych                                        
w oczyszczaniu tkanki. Jeśli zanieczyszczenia takie jak: krew i lipidy w tłuszczu 
zostaną ponownie wstrzyknięte, mogą spowodować gorsze rezultaty i potencjalne 
zagrożenia  dla zdrowia. 

Rewolucyjna technologia Puregraft poprawia jakość przeszczepów tłuszczu. Korzystając z delikatnego                      
i skutecznego systemu filtracji, Puregraft oczyszcza tkankę tłuszczową, usuwając zanieczyszczenia, 
pozostawiając wysoce oczyszczoną tkankę przeszczepową. W przeciwieństwie do innych technik, Puregraft 
jest systemem zamkniętym, utrzymującym tkankę w sterylnym środowisku. W rezultacie uzyskujemy 
bezpieczniejszy zabieg i bardziej przewidywalne efekty.
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Przeszczep tłuszczu z Puregraft 
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Liposukcja Tłuszcz jest pobierany z okolic  takich jak brzuch, uda, biodra, kolana
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Oczyszczanie Twój tłuszcz jest oczyszczany w systemie Puregraft w celu usunięcia 
uszkodzonych komórek, krwi, lipidów i nadmiaru płynów zebranych podczas liposukcji
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Wstrzyknięcie Oczyszczony tłuszcz jest ostrożnie wstrzykiwany w wybrane miejsce

 

dla osiągnięcia bardziej pełnego wyglądu
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+  Zabieg trwa zazwyczaj 1 - 3 godzin
+  Zabieg może odbyć się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, w zależności

od obszaru poddanego zabiegowi
+  Pacjent zazwyczaj może wyjść do domu tego samego dnia (lipofiling)
+  Lekkie aktywności fizyczne można podjąć po tygodniu od zabiegu, normalne

aktywności w przeciągu 2 tygodni.

KOLANA



Doświadczenia z Puregraft
Zdefiniuj Swoje naturalne piękno

PRZED PO

Wyglądam 
lepiej niż
wcześniej

Mogę szczerze powiedzieć, że wyglądam
lepiej niż wcześniej! Otrzymałam

podwójne korzyści z nadania kształtu
miejscu skąd pobrano tłuszcz.

Czuję się naturalnie,
wyglądam pięknie

 

Dla mnie wynikiem jest
wspaniała współpraca implantu
i tłuszczu z Puregraft. Czuję się 
naturalnie, wyglądam pięknie.

 

PRZED PO

 BEZPIECZNE  BIOKOMPATYBILNE SZYBKIE GOJENIE
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Niezwykle ważne jest aby poszerzać 
swoją wiedzę. Puregraft jest naprawdę 

potężnym narzędziem, które pomaga 
przejść kobiecie przez rekonstrukcję

osiągając znakomite rezultaty.
To zmienia życie. Chę się podzielić
z innymi kobietami, tym że istnieją

niesamowite rozwiązania, które pozwolą
im iść do przodu, a nawet dać im

lepszy wynik niż wcześniej.

To zmienia życie.

Jest taka silna korelacja pomiędzy 
ciałem i umysłem. Jeśli dobrze wyglądasz 

i widzisz siebie, możesz powiedzieć 
"Czuję się dobrze". 

Można powiedzieć,
"Czuję się dobrze", 

to jest tak niezwykle 
energetyzujące.

  DŁUGOTRWAŁE EFEKTY   NATURALNE  ORGANICZNE



-- Czy przeszczep tłuszczu z zastosowaniem Puregraft jest bezpieczny?

-- Jakiego rezultatu mogę oczekiwać?
 

-- Skąd mam wiedzieć, że Puregraft jest dla mnie?

-- Jakie rezultaty daje Puregraft w stosunku do innych systemów?

-- Jak długo trwa zabieg?

-- Jak długo będzie trwało gojenie?

-- Jakie jest ryzyko związane z zabiebiem z wykorzystaniem Puregraft?

Często Zadawane Pytania

-- Jakich ostatecznych rezultatów mogę oczekiwać?
-- Jakich kolejnych działań mogę się spodziewać?

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ODWIEDŹ www.puregraft.pl  

Jakie inne pytania powinno zadać się lekarzowi?

Tak. Przeszczepy tłuszczu z zastosowaniem Puregraft oferują minimalnie inwazyjną, przyjazną pacjentowi 
alternatywę dla syntetycznych wypełniaczy i implantów. Produkt umożliwia lekarzowi w najlepszy możliwy 
sposób przygotować tkankę używając zamkniętego, sterylnego systemu, który znacząco redukuje ryzyko 
infekcji i innych komplikacji związanych z wprowadzeniem obcego materiału do ciała.

Każdy pacjent jest inny. Ostateczny rezultat jest zauważalny po 3 miesiącach od zabiegu, jednak                                 
w zależności od złożoności zabiegu rezultaty mogą się różnić. Niektórzy pacjenci potrzebują kliku zabiegów 
dla uzyskania optymalnego rezultatu. Ważne jest omówienie z lekarzem jakich rezultatów można się 
spodziewać.

Każdy kto poszukuje objętości lub odmłodzenia powinien rozważyć przeszczep tłuszczu w wykorzystaniem 
Puregraft. Dla szukających subtelnej, naturalnej objetości i wypełnienia, tłuszcz jest idealną opcją. Dla 
osób potrzebujących znacznych objętości, tłuszcz może być użyty do otoczenia implantu i złagodzenia jego 
kształtu.

Niezależnie czy poszukujemy poprawy wyglądu czy przywrócenia kształtu, będziemy używać własnej 
naturalnej tkanki tłuszczowej. Syntetyczne materiały są obce dla ciała i będą wymagały powtarzania 
zabiegu dla utrzymania wyglądu. Rezultaty osiągane z systemem Puregraft są generalnie trwałe po 3 -6 
miesiącach.

Czas zabiegu zależy od techniki i objętości tkanki, która ma zostać oczyszczona. Zabieg może odbywać się 
w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym i trwać od 1 - 3 godzin.

Większość pacjentów wraca do domu tego samego dnia. Możliwe efekty uboczne, które mogą wystąpić to: 
średni dyskomfort, siniaki, opuchlizna i zaczerwienienie. Większość pacjentów jest w stanie podjąć lżejsze 
aktywności po upływie jednego tygodnia i w pełni wrócić do normalnych aktywności po dwóch tygodniach 
od zabiegu. 

Jak przy każdej operacji, istnieje ryzyko związane ze znieczuleniem i samą operacją; jednakże, Puregraft 
minimalizuje ryzyko związane z reakcją immunologiczna lub alergiczną poprzez elimację wprowadzania 
obcych substancji do ciała. Efekty uboczne mogą się różnić i powinny być omówione z lekarzem.



Doktorze, 
czy można przenieść mój tłuszcz

z miejsc gdzie go nie chcę  ,
tam gdzie Ja chcę? 

Z brzucha do twarzy

Z brzucha do pośladków

Z brzucha do piersi
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