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Пластична хірургія є медичною 
спеціальністю, яка займається корекцією
або відновленням  форми і функції. Хоча
пластична хірургія є широко відомою. 
Більшість пластичних операцій не косметичні. 
Пластична хірургія включає в себе безліч 
реконструктивної хірургії, хірургії кисті, 
мікрохірургії, і лікування опіків.

ПЛАСТИКА ОБЛИЧЧЯ
Павутинна  естетика: Це спеціально
Розроблена техніка ліфтингу шкіри.
Медичні мотузки розміщуються в
відповідності з анатомією, індивідуальної
структурою шкіри, віком і сучасної технікою 
знешкодження і що найбільш важливо, 
з художньої точки зору, це може бути 
підтримано перенесенням жиру, а також
технікою,яка виконується за короткий час без
хірургічного втручання.

ІНЩІ ПЛАСТИЧНІ ПОСЛУГИ
• Пластика носу
• Звичайна пластика носу 
• Пластика носу без операцій
• Пластика носу 3D 
• Пластика вух з ниткою 
• Ревізійна пластика носу
• Лазерна пластика вух 
• Пластика вух
• Ліфтинг брів
• Пересадка брів
• Підтяжка лиця
• Підтяжка шиї 
• Пластика щік
• Пластика повік
• Лікування темних кіл під очима
• Збільшення губ
• Підтяжка губ

ІНЩІ ПЛАСТИЧНІ ПОСЛУГИ
 Ефективна підтяжка обличчя за короткий час 
• Без болісно
• Не залишає шрамів та плям 
• Після процедури можете повернуться до           
. свого повсякденного життя , робити макіяж.
• Використовуються розсмоктуючи нитки
• Допомагає при тонких смугах та  зморшках
• Можна повторювати  
• Підтримує вироблення колагену в шкірі 
• Дуже легкий, без будь-яких ризиків і немає
 ніяких ускладнень

ПЕРЕСАДКА ВОЛОССЯ
Органічна пересадка волосся: Це наша
методика органічної трасплантації волосся,
при якій ми використовуємо 96% ефективних
заморозків, і отримуємо дуже ефективні
відгуки про прикріплені  волосяні фолікули.
Методика трансплантаціі волосся проводиться 
в рамках міжнародної естетичної групи
здоров’я трасплантації органічного волосся
виконується за допомогою ін’єкції стовбурових
клітин, приготовленої з власної жирової
тканини пацієнта. Одним з найбільш важливих 
недоліків у трансплантації волосся, може 
бути  місце в яке повинні зробити пересадку 
волосся ,якщо воно не в хорошому стані. Якщо 
область яка підлягає пересадці  у гарному 
стані, то пересадка волосся буде виконана 
дуже успішно.





ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЧНОЇ

ПЕРЕСАДКИ ВОЛОССЯ
Завдяки ін’єкції стовбурових клітин,
використовуваної при пересадці органічних 
клітин волосся, пацієнт має безліч переваг. 
Ін’єкція сволових клітин, використовувана в 
органічній пересадки волосся:
• Робить площу пересадки більш ефективною
• Полегшує пересадку волосся
 Дозволяє працювати без хімікатів
• Покращує рівень утримання, живлення              
. недавно перенесених волосяних фолікулів
• Дає 96% позитивних результатів 
• Сприяє зростанню більш яскравого,                    
. здорового і стійкого волосся.

ЧОМУ ОРГАНІЧНА

ПЕРЕСАДКА ВОЛОССЯ
У класичних процесах трансплантації
волосся ми орентіруемся тільки на здорові
коріння волосся пацієнта, яку ми називаємо
донорської областю. трансплантати 
видаляються і пересідають в зону без 
волосся. В той час як в області облисіння 
спостерігається недолік масла, яке 
зменшується і не може змінювати волосяні 
фолікули. Якщо звернути увагу на цю 
область, шкіра буде близька до кістки і 
западині. Навіть якщо ви пересадите нові 
волосяні фолікули в цю область, у вас 
мало шансів на успіх. У той час як здорове 
коріння волосся,для тих у кого облисіння, є 
їх справжнім скарбом. Така спроба призведе 
до загибелі здорових волосяних фолікулів 
після транплантаціі волосся. Ми також знаємо, 
що хімічні речовини введені в лисину, знову 
пошкоджують ці здорові волосяні фолікули. 
Щоб полегшити пересадку трансплантатів 
при класичній пересадці волосся і для 
зручності фахівця з пересадки волосся. Тому в 
органічній пересадки волосся багато переваг.

ІНШІ ПОСЛУГИ З ПЕРЕСАДКИ
• FUE пересадка волосся
• PRPLI FUE пересадка волосся
• Волосся PRP
• Мезотерапія волосся
• Вирощування бороди
• Рани та шрами від  опіків (пересадка шкіри) 
• Пересадка вусів

ПЛАСТИКА ГРУДЕЙ
Втрата форми в тканини молочної залози
може розвинутися через збільшення ваги,
зниженні ваги, проблем після вагітності,
або вроджених маленьких грудних клітин.
У доповненні до всього цього, від віку та 
фактору гравітації відбувається значне
скорочення і провисання грудей. Для 
вирішення всіх цих проблем, можуть 
застосовуватися операції по збільшенню 
грудей, зменшення грудей, або підтяжки 
грудей.

ПОСЛУГИ ПЛАСТИКИ ГРУДЕЙ
• Збільшення грудей
• Зменшення грудей
• Підтяжка грудей 
• Гінекомастія 
• Передача жиру у груди



ПЛАСТИКА ТІЛА:

ПОСЛУГИ ПЛАСТИКИ ТІЛА
• Корекція спотвореної ноги
• Пластика руки 
• Підтяжка живота 
• Пластика м’язів живота 
• Підтяжка рук 
• Ліпоматік, Ліпоскульптура
• Ліпосакція
• Пластика сідниць
• Без операційне лікування спускового Пальця
• Вагінальна естетика
• Трансплантація жиру
• Пластика та здоров’я статевих  органів
• Aquafıllıng

ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ
• Відбілювання зубів 
• Застосування імплантатів
• Естетичні та порцелянові пломби
• Дизайн посмішки
• Фарфорова пластина
• Цирконєві зуби 
• Цірконєві коронки 
• Форфоровой зуби
• Інкрустрація і накладка зубних реставрацій 
• Al on four лікування імплантату 
• Зубний брилиант, зубний кристал
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