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BENEFICIILE PLASMEI BOGATE ÎN 
FACTORI DE CREȘTERE



Medicina regenarativă are drept scop utilizarea propriilor resurse ale organismului pentru 
regenerarea tisulara si pentru recuperarea functiilor deteriorate.

Peste jumătate de milion de 
pacienți au fost tratați cu teh- 
nologia Endoret® (PRGF®) fără 
a � observată vreo reacție 
adversă. Printre pacienții 
tratați se regăsesc sportivi de 
performanță și alte personalități 
marcante.

Tehnologia plasmei bogate in factori de crestere utiliza-
ta de catre institutul BTI este sustinuta de peste 150 de 
articole stiinti�ce publicate in reviste specializate si sute 
de prezentari la conferinte nationale si internationale.

In plus, personalul institutului este cali�cat si acreditat 
la nivel corespunzator pentru utilizarea acestui produs, 
detinand certi�cate de instruire speci�ce.

WARRANTY AND RELIABILITY PIONEERSSIGURANȚĂGARANȚIE

· Premiul Prințului Felipe pentru Inovație tehnologică (2007)
· Este de origine spaniola si una dintre cele mai importante 
companii pe piața internațională

· Peste 40 patente internaționale
· Investește multe din resursele și bene�ciile sale în  
cercetare și instruire.

· Prezentă în peste 25 de țări, cu �liale în Germania, Italia, 
Portugalia, Anglia, S.U.A și Mexic.

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

©
 B

TI
 B

io
te

ch
no

lo
gy

 In
st

itu
te

ENDORET® (PRGF®), ESTE SINONIM CU SIGURANTA 

securitate
CU SIGURANTA ÎN TRATAMENTUL DE REÎNTINERIRE A PIELII.

Medicina regenarativă și terapiile biologice 
oferă zilnic noi soluții în diferite domenii ale 
medicinii precum ar � stomatologia, trau-
matologia, oftalmologia si dermatologia.

În domeniul terapiei antiaging și al 
regenerării pielii, tehnologia Plasmei boga-
te în factori de creștere (Endoret® (PRGF®) 
s-a dovedit a � una dintre cele mai e�ciente 
și sigure soluții în întîrzierea procesului de 
îmbătrînire.

Endoret PRGF este rezultatul unei dezvoltări 
și cercetări intense realizate de către echipa 
științi�că a Institutului pentru Biotehnolo-
gie - BTI.

CERCETARECERCETARECERCETARECERCETARECERCETARE



Folosirea tehnologiei ENDORET® (PRGF®) 
face posibilă izolarea, concentrarea și ex-
tragerea factorilor de creștere, o serie de 
proteine a�ate în sangele nostru, care 
sunt responsabile de repararea țesuturilor 

pe cale naturală. Plasma bogată în factori 
de creștere permite proteinelor să repare 
pielea noastra, conferindu-i un aspect mai 
sănătos.

Sunt proteine ce se găsesc înăuntrul 
plachetelor și sunt responsabile de 
repararea și regenerarea țesuturilor.

Se bazează pe activarea plachete-
lor proprii ale pacientului pentru 
a stimula și a accelera regenera-
rea tisulară. Se aplică în diferite 
specialități medicale.

Folosirea propriilor factori de creștere, obtinuti din 
sîngele pacientului duce la o regenerare durabilă 
fără a schimba expresiile fetei pacientului.

Factorii de creștere Regenerare naturală

100 % AUTOGEN FĂRĂ 
ADITIVI EXTERNI

ENDORET® (PRGF®) TECHNOLOGY

în noi

Are capacitatea de a se regenera de unul singur prin 
intermediul plachetelor conținute în plasma sanguină.

Organismul nostru

PROCESUL DE REGENERARE

REGENERAREA SE GASESTE...

Datorită progreselor realizate în medicina regenerativă, 
astăzi a devenit posibilă utilizarea propriilor resurse ale 
organismului pentru vindecare.



Hidratare 

Reducerea ridurilor

Imbunatatirea grosimii pielii

Studii clinice au demonstrat că 
ENDORET® (PRGF®) conferă pielii un 
înalt nivel de hidratare, spre deosebire 
de nivelele obținute cu alte tratamente 
cosmetice.

Efectul de �ller, obținut cu tehnologia ENDORET® 
(PRGF®), diminuează ridurile în zonele care au fost 
injectate.
Liniile expresiilor faciale își pierd adancimea la fel 
cum se întamplă în cazul tratamentelor cu acid 
hialuronic.

Dupa injectarea cu ENDORET® (PRGF®) 
a fost observata o crestere a grosimii 
dermului si epidermului, cu o cantitate 
mai mare si mai bine organizata de 
�bre de colagen.
 

bene�ciile

Tehnologia ENDORET® (PRGF®), datorită capacității 
sale de activare a regenerării tisulare poate îm-
piedica schimbările degenerative ale pielii ce în-
cep odata cu cel de-al treilea deceniu de viață, 
îmbunătățind toni�carea și elasticitatea pielii.

TEHNOLOGIEI ENDORET® (PRGF®)   

Producerea propriului 
acid hialuronic

Consistenta mai mare

Diminuarea elastozei solare

Această tehnologie stimulează 
producerea naturală de acid hialuronic 
de către celulele noastre, evitand 
tratamentele cu acid hialuronic de alta 
origine.

O consistenta mai mare
Tehnologia ENDORET® (PRGF®) sporește 
secreția de colagen și elastină. Drept 
urmare pielea pacientului dobandește o 
consistenta și o fermitate mai mare.

Diminuarea elastozei solare s-a dovedit 
a � unul din mecanisele de actiune ale 
ENDORET® (PRGF®) pentru intinerirea pielii



dupa
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Treatment duration: 3 months

Caz real
Pictures courtesy of Iuvaris Clinic.

1st sesiune                    2nd sesiune   3rd sesiune  4th sesiune 
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ENDORET® (PRGF®)   
Acid hialuronic

Tratamentul
Tratamentul cu microinjectii cu ENDORET PRGF se reco-
manda ca o masura preventiva, incepind de la virsta de 35 
de ani pentru a diminua procesul de imbatrinire, sau de la 
45 de ani, cu scopuri de corectie si regenerare.

CIND SI CUM SE POATE APLICA ACEASTA TEHNICA

Reducerea ridurilor
Hidratare superioara si senzatie de prospetime 
Expresiile faciale nu au suferit shimbari
Stimularea biologica a zonelor tratate
Compatibila cu alte tratamente cosmetice
Imbunatatirea grosimii pielii
Diminuarea elastozei solare

PROCESUL TERAPEUTIC

· EXTRAGEREA SANGELUI PACIENTULUI
· IZOLAREA PLACHETELOR
· ACTIVAREA FACTORILOR DE CRESTERE
· INJECTAREA SOLUTIEI REGENERATIVE

REZULTATELE POST TRATAMENT

inainte dupa

Efectele microinjectiilor cu ENDORET® (PRGF®) sunt progresive  
si incep a � evidente dupa 24 ore de la inceperea tratamentului. 
Cu �ecare sesiune, pielea devine mai hidratata si mai consisten-
ta. Se recomanda realizarea a 3 sesiuni in prímele 3 luni. Ulterior, 
planul tratamentului este personalizat realizindu-se sesiuni de 
mentinere, de obicei 1 - 3 sesiuni pe an in functie de virsta si ti-
pul de piele. Specialistul care urmareste tratamentul va informa 
pacientul despre cel mai potrivit plan de tratament tinind cont 
de pro�lul personal.

TREATMENT DURATIONDURATA TRATAMENTULUI



Tehnologia patentata Endoret® (PRGF®) se bazeaza pe niste protocoale precise, urmarite in 
�ecare etapa: extragere, centrifugare, fractionare, activare si aplicare. Acest fapt asigura cali-
tatea produsului �nal, �ind unul obtinut in conditii optime. Toate componentele folosite de 
medici au fost proiectate in mod special de catre departamentul R+D+I al Institutului pentru 
Biotehnologie BTI.

GARANTII PENTRU PACIENTGARANTII PENTRU PACIENT

TEHNOLOGIA ENDORET® 
(PRGF®) ESTE UTILIZATA 
CU SUCCES IN DIFERITE 
TARI ALE LUMII

centre
acreditate

BTI certi�că utilizarea tehnologiei ENDORET® 
(PRGF®) in centrele instruite de catre cei mai buni 
specialisti si cercetatori ai sai cu scopul de a le 
oferi cunostintele necesare pentru obtinerea ce-
lor mai bune rezultate in aplicarea acestei tehnici 

Pentru obtinerea unui tratament corect si a unor 
rezultate de calitate asigurati-va ca centrul este 
acreditat. Pentru siguranta si sanatatea dvs., evi-
tati imitatiile si centrele ce nu dispun de acredi-
tarea adecvata.

CINE POATE APLICA TEHNICA ENDORET® (PRGF®)?



BTI Biotechnology Institute
San Antonio, 15 · 5º  
01005 Vitoria-Gasteiz   (Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024   |  Fax: +34 945 135 203
bti@bticomercial.com  

DENT-A-AMERICA 2000
str.Clucerului 35, Bucuresti
Tel: 0212302827 Mob: 0769059900
www.dent-a-america2000.ro  

Follow our evolution in  
www.bti-biotechnologyinstitute.com 

and in social networks: 
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