מה אפשר לעשות עם רקמת השומן שלך?

שיפור יופיך הטבעי ע"י שמירת רקמת השומן שלך
השתלת שומן עצמי היא הליך מועדף על ידי יותר ויותר מטופלים המעוניינים בטיפולים קוסמטיים ופלסטיים לצורך
שחזור ומילוי .רקמת השומן העצמי )הנלקחת מהמטופל( היא חומר המילוי הנוח והבטוח ביותר להזרקה
המתאפיין במינימום תופעות לוואי וללא תגובות אלרגיות .רקמת השומן נמצאת בשפע אצל רוב האנשים ,היא
ייחודית ביכולתה להשתלב באופן טבעי באיזור המטופל והופכת להיות חלק מהרקמות הסובבות .היא חומר
המילוי הרך והגמיש ביותר והשימוש בה מאפשר להגיע לתוצאות טובות ,מדויקות יותר ולאורך זמן .ברגע שרקמת
השומן נקלטה התוצאה המתקבלת תהיה יציבה למשך שנים ארוכות ואף עשויה להשתפר עם הזמן.
שמירת רקמת השומן בתנאים המתאימים ע"י חברת " "Stem Cell Medicineמהווה פתרון נוח ויעיל עם יתרונות
רבים .לדוגמא ,כאשר יצטרך המטופל לבצע תיקונים ושיפורים קוסמטיים ,שירות שמירת הרקמות יחסוך למטופל
שאיבות שומן חוזרות ובכך יקצר את זמן ההתאוששות ואת העלויות הכרוכות בכך .בנוסף לכך ,שירות שמירת
השומן שאנו מציעים מאפשר למטופל לעשות טיפולים רבים נוספים בעת הצורך ע"י שימוש במנות השמורות שלו.
שירות זה מפשט בהרבה את ההליך הרפואי הבא )בשל חוסר הצורך בשאיבת שומן( ומאפשר גמישות רבה
בביצועו.

שימושים ברקמת השומן השמור

ביטוח חיים ביולוגי
רקמת שומן היא המקור הביולוגי העשיר ביותר של תאי גזע ומכילה פי  2,500יותר תאי גזע מברקמות שכבר
בשימוש ברפואה זמן רב כמו מח עצם ודם טבורי .היום ידוע שלתאי גזע מרקמת השומן סגולות רפואיות ייחודיות
והם מהווים בסיס בטיפולים קיימים ובפיתוח טיפולים עתידיים בתחומי רפואה רבים הכוללים מחלות לב וכלי דם,
סרטן ומחלות נוירולוגיות )כדוגמת פרקינסון(.
אף על פי שרקמת השומן זמינה בכל גיל ,איכות תאי הגזע שהיא מכילה יורדת משמעותית עם הגיל ולכן עדיף
לשמור את רקמת השומן בגיל צעיר יותר .שמירת רקמת השומן העצמי מאפשרת לתורם לעשות "ביטוח חיים"
ולהבטיח שחומר ביולוגי יקר ערך זה יוכל להיות זמין בעת הצורך לכל בעיה רפואית שתתעורר.

לשאלות ולקבלת הצעת מחיר לשמירה אנא לפנות לשירות לקוחות:
טלפון1-801-222-280 :
כתובת מיילbiobank@stemcell-medicine.com :

קרית מדע  ,5הר החוצבים
ירושלים 97776

