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حماية البشرة من عالمات التقدم بالسن  حقن التجاعيد )الِفلر( نحت الجسم



ما مدى سرعة ظهور النتائج ؟
يتكون ليبوسكل LIPOSKILL من خاليا ذاتية )أي مستخرجة من ذات الشخص( تستطيع تكوين الكوالجين و اإليالستين. تحتاج الخاليا ما بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع لتظهر الزيادة التدريجية في 
كمية الكوالجين واإليالستين المنتجين بشكل طبيعي من الخاليا المزروعة. إن متوسط المدة الطبيعية ما بين عملية الزرع إلى حين رؤية التغيرات هو شهر واحد فقط تقريباً، وسوف تالحظين تحسنات 

تدريجية مستمرة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة.
كم سيدوم تأثير هذه النتائج ؟

مدة تأثير النتائج تستمر لعدة سنوات وترتبط بعمر الخاليا المزروعة والعمر البيولوجي للشخص نفسه. فلكل منا ساعته البيولوجية الخاصة به، والتقدم في العمر يؤثر على جميع العمليات التي تحصل 
في أجسادنا، بما فيها طول عمر الكوالجين. ولهذا السبب من الصعب إعطاء جواب واحد يناسب الجميع.

العالج

النتائج
ليبوسكل LIPOSKILL هي طريقة طبيعية ال تعتمد على حقن مكونات 

إصطناعية داخل الجلد. إن الخاليا الدهنية المشتقة المزروعة حديثاً والمشتقة من 
الدهون الخاصة بك تقوم بإنتاج الكوالجين واإليالستين و هذا يؤدي إلى الحد 

من  ظهور الخطوط )التجاعيد الرقيقة( و تحسين نسيج البشرة لتعطي بشرة أنعم 
واكثر إشراقاً وأكثر صحة.

بعد مرور 12 يوما من الحصول على األنسجة الدهنية )10 مل(، يتم إنتاج حوالي 5 قوارير من الخاليا الدهنية المشتقة)ADC(  ، كل منها يحتوي على حوالي 10 ماليين خلية. يتم إستعمال قارورة واحدة منهم 
في العالج بينما يتم تجميد وتخزين باقي القوارير لإلستعمال المستقبلي.

جمع10 مل
 أنسجة دهنية

إستخالص وتمديد
 الخاليا الدهنية المشتقة

 إنتاج قارورة خاليا دهنية مشتقة 
ممددة بغرض العالج

إنتاج قوارير خاليا دهنية مشتقة 
وتجميدها وحفظها

عالج ضد التقدم في سن البشرة

 تذويب قارورة الخاليا الدهنية المشتقة 
المجمدة

المختبرالمختبر

العيادة المختبرالعيادة المختبر  العيادة

عالجات الحقة ضد 
التقدم في السن 

العملية خطوة بخطوة

ليبوسكل LIPOSKILL هي عملية تساعد على إنتاج الخاليا الخاصة بك المفرزة للكوالجين وعوامل النمو التي تساعد على تصحيح عالمات تقدم سن 
البشرة. تتم العملية عن طريق إستخراج كمية صغيرة جداً من األنسجة الدهنية )10 مل من البطن أو الفخذ( التي يتم من خاللها إستخالص الخاليا الدهنية 
المشتقة )ADC( ومن ثم مضاعفتها في مختبرات بايوساينس في دبي. بعد 12 يوماً تقريباً، يتم حقن الخاليا الدهنية المشتقة المضاعفة في األدمة السطحية 
بواسطة إبرة مجهرية خاصة تم صنعها خصيصاً لهذه العملية لتفادي األلم أو حدوث أي عيوب مؤقتة. في نهاية الجلسة, يستطيع الشخص العودة لممارسة 

حياته الطبيعية فوراً. يتم اإلحتفاظ بجزء من الخاليا المضاعفة التي لم تستخدم في جلسة العالج بتجميدها لكي يتم إستعمالها في العالجات المستقبلية.

        

ً حماية البشرة من الشيخوخة باستعمال الخاليا   الدهنية المشتقة ذاتيا




 




 

قبل بعد 120 يوما



كم مرة أستطيع الحصول على العالج من من عينة الخاليا األصلية ؟
يتم حفظ الخاليا الخاصة بك على درجة حرارة 196 سلسيوس تحت الصفر, بحيث يمكنك وقف عملية التقدم في السن الفسيولوجية و الحفاظ على خاليا قادرة 

على الحياة لعقود عديدة. وهذا يشمل ماليين الخاليا التي ال يتم إستعمالها فوراً بل يتم تجميدها في قوارير ليتم إستعمالها الحقا في أي وقت مستقبالً.

كيف يمكن إيقاف شيخوخة البشرة وتفادي العيوب ؟
إن تجميد الخاليا المشتقة الذاتية يوفر لك فرصة لمحاربة عملية تقدم سن البشرة. وذلك بفضل عمليات زراعة الخاليا الحديثة التي يمكنك من خاللها 
الحصول على الماليين من الخاليا الجديدة من الخاليا المشتقة الذاتية المجمدة التي سيتم إستعمالها في إعادة الشباب للبشرة وإستبدال الخاليا الهرمة.

المنتج

طريقة العمل

دوام النتائج

النتائج النهائية

المخاطر/ التأثيرات الجانبية

طريقة اإلستخدام

المنطقة المعالجة

حفظ األنسجة / الخاليا

خاليا دهنية مشتقة ُممددة، عوامل النمو و السيتوكين من النسيج 
الدهني للشخص نفسه

تجديد خاليا البشرة بالخاليا الجديدة إلنتاج الكوالجين و 
اإليالستين

الوجه، العنق، فروة الرأس

ال يوجد – يتم إستعمال نفس خاليا الشخص

حقن في الطبقة العليا من البشرة )إبرة 2 – 4 ملم(

تجديد بشرة طبيعي، بشرة ذات لون وملمس أفضل، بشرة 
مشدودة أكثر، خطوط أخف ومسام أنقى

3 – 5 سنوات

نعم, تحفظ لعدة سنوات قادمة ليتم إستعمالها في عالجات الحقة

ليبوسكل

فيتامين كيميائي، مزيج إنزيمي وغير عضوي

بشرة نضرة

تغذية الخاليا

الوجه

ال يتم حفظها

2 – 3 اشهر

الحساسية 

حقن في الطبقة العليا من البشرة )إبرة 2 – 4 ملم(

إعادة إنعاش الخاليا األحيائي

عوامل نمو ذاتية وبروتين سيكوتين من بالزما غنية بالصفائح

بشرة ذات ملمس أفضل

تنشيط محتويات البشرة لكي تبدأ باعادة اإلنعاش الخلوي الحيوي

الوجه، العنق، فروة الرأس

ال يتم حفظها

4 – 5 اشهر

ال يوجد – يتم إستعمال نفس صفائح الشخص

حقن في األدمة )إبرة 2 – 4 ملم(

البالزما الغنية بالصفائح الدموية

خطوط ما حول الفم

تخفيف التجاعيد

إعادة الشباب لليدين

إعادة الشباب لمنطقة الديكولتيه

إعادة الشباب للعنق

شد البشرة

البشرة المتقدمة في السن
إن المصدر الوحيد للخاليا المستخدمة في عيادة بيوساينس هو النسيج الدهني الخاص بك والذي ُتشتق منه الخاليا الدهنية المشتقة. إن اإلستعمال 
هو إستعمال ذاتي وحصري حيث أن كل شخص يستخدم خالياه الخاصة به فقط. بهذه الطريقة نحن نتفادى حصول تفاعالت أو مخاطر مرتبطة 
بالعدوى أو بالتوافق، مما يجعل العالج آمناً بشكل كامل. إن الدهون في أجسامنا لديها مخزون ضخم من الخاليا الساكنة والتي تلعب دور نظام 

الترميم الداخلي عند تفعيلها. بهذه الطريقة يتم إيقاظ امكانيات اإلصالح المخفية في الخاليا البالغة.

)ADC( ًلماذا إختيار طريقة الخاليا الدهنية المشتقة ذاتيا

المزايا
√
√
√

إستعمال الخاليا الخاصة بك الخاصة يستبعد خطر العدوى أو رفض الخاليا، وهذا يضمن نتائج آمنة وطبيعية.
يستخدم العالج خاليا أصغر عمراً من العمر الحالي للشخص المعالج ألن عملية التجميد توقف هرم الخاليا.
ال داعي إلعادة إستخراج الدهون مرة أخرى ألنه يمكن إعادة العالج عدة مرات باستخدام الخاليا المخزنة.

        

ً حماية البشرة من الشيخوخة باستعمال الخاليا   الدهنية المشتقة ذاتيا ®



عالج حقن التجاعيد )الفِلر(
ليبوسكيل LIPOSKILL منتج ِفلر )تعبئة( للتجاعيد يتكون %100 من الخاليا الدهنية للشخص نفسه. هي طريقة آمنة وطبيعية ال تعتمد على حقن مكونات إصطناعية 

و تعمل على ترميم فوري وسريع للحجم المفقود أو إلصالح النسيج التالف من أجل مظهر طبيعي. يمكن إستعمال العالج على كل الجسم مثل حقن التجاعيد الخفيفة إلى 

العميقة وتشققات البشرة. تعيد هذه العملية الشكل النضر والشاب للوجه. وهي أقل تكلفة من عمليات شد الوجه التقليدية أو عمليات إصالح العيوب الجلدية. تقوم الخاليا 

المفعلة الجديدة بمباشرة عملها حيث تبدأ بتحفيز عمليات التجديد على صعيد الخاليا باإلضافة إلى تعبئة التجاعيد التي تشكلت بسبب التقدم بالسن. إن إدخال ماليين 

الخاليا الجديدة القوية إلى البشرة يساعد على إبدال الحجم المفقود ببشرة شابة ومشرقة و مشدودة. في نهاية الجلسة يمكنك العودة لممارسة الحياة الطبيعية فوراً وبدون 

أي مضايقات. يتم اإلحتفاظ بجزء من الخاليا الممدة التي لم تستخدم في جلسة العالج بتجميدها الستعمالها في العالجات المستقبلية.

كيف تعمل ؟
ليبوسكيل LIPOSKILL يسرع عملية إنتاج خاليا جديدة ويحفز أنسجتك على إصالح نفسها. تتكاثر الخاليا الجديدة الصحية بسرعة لتفوق في عددها األنسجة التالفة المسببة للتجاعيد والخطوط الرفيعة 

و العيوب السطحية. تقوم الخاليا المشتقة الدهنية الموجودة في ليبوسكل بإعادة تعبئة الفراغات بطريقة طبيعية عبرحقن التجاعيد وتغذية البشرة بالكوالجين واإليالستين التي تجدد البنية ونسيج البشرة.

من خالل 20 مل فقط من النسيج الدهني )ADC( ، يمكن الحصول على 10 قوارير من الخاليا التي يمكن إستعمالها في عدة عالجات الحقة. إن العمليات الخاصة التي تتم في بيوساينس تضمن عزل 
وتمدد الخاليا الدهنية المشتقة التي يمكن إستعمالها مباشرًة في العالج ويمكن تجميدها لعالجات مستقبلية.

العملية خطوة بخطوة

الخاليا الدهنية المشتقة في الطب التجديدي الوظيفي

عالج الخاليا الدهنية المشتقة)ADC(  هو عالج طبيعي بالكامل وأخالقي وفعال لمساعدة الجسم على إستعادة شبابه ونضارته بشكل طبيعي وكامل. هذا العالج 
يجسد تماماً مبدأ “الشفاء” بدالً من فكرة العالج البسيط لألعراض. هذا العالج يشمل إصالح وإبدال وإعادة الوظائف الحيوية للنسيج التالف.

ليبوسكل LIPOSKILL  له فاعلية تجديدية عن طريق إعادة فعالية الوظائف الحيوية التي تقلصت في السابق بسبب عجز األوعية الدموية الناتج عن تلف 
األنسجة. يمكن أيضاً إستعمال ليبوسكل LIPOSKILL  في عمليات تحسين األوعية الدموية واألنسجة، أو عند الحاجة ألنسجة جديدة بشكل عام بدالً من 

األنسجة التالفة.

20 مل نسيج دهني إستخالص و تمديد 
الخاليا الدهنية المشتقة

إنتاج قوارير خاليا دهنية مشتقة 
للعالج

إنتاج قوارير خاليا دهنية مشتقة 
لتجميدها و حفظها

 العالج بالحقن

 تذويب قوارير الخاليا الدهنية المشتقة 
المجمدة

المختبرالمختبر

العيادةالمختبرالعيادة المختبر العيادة

العالجات الالحقة
 بالحقن 

التمدد عالمات 
الندوب / الحروق

الشعر تساقط 
عالج الجروح

المهبلي الضمور 

        

الطب اإلصالحي و الِفلر للتجاعيد الحيوي



المنتج

طريقة العمل

دوام النتائج

النتيجة المباشرة

المنطقة المعالجة

المخاطر/ التأثيرات الجانبية

النتائج النهائية

خاليا نسيجية متمددة ومعقمة مأخوذة من الخاليا الدهنية للشخص نفسه

تجديد خاليا البشرة إلنتاج الكوالجين وااليالستين

التقليل من التجاعيد الخفيفة والعميقة وشد البشرة وزيادة في المرونة، والتأثير على تقدم البشرة في السن

الوجه، العنق، اليدين

ا يوجد

3 – 5 سنوات، تتأثر بعمليات التقدم في السن الطبيعية

يمكن مالحظتها مباشرة

ليبوسكل

حمض الهيالورونيك

يمكن مالحظتها مباشرة

إضافة حجم تحت البشرة

التقليل من التجاعيد وشد البشرة وزيادة في المرونة بشكل
 مؤقت

5 – 6 أشهر

الوجه ، العنق

الحساسية، التهيج

حمض الهيالورونيك

نيوروتوكسين من النوع أ

يمكن مالحظتها بعد أسبوع

شلل في عضالت الوجه

يلطف التجاعيد بشكل مؤقت

3 – 6 أشهر

الوجه

الحساسية، تدلي في الجفن، إنحراف الحاجبين، إنحراف الشفتين، جفاف في العينين أو 
ذرف الدموع بكثافة

البوتلينوم 

ليبوسكل يعتبر الِفلر المثالي ألنه يقوم بتعبئة التجاعيد بإستخدام مواد حيوية ذاتية باإلضافة إلى إنه يحفز عملية تجديد الخلية بفضل السيتوكين وعوامل النمو المفرزة من 

الخلية نفسها. وفقاً للعديد من الدراسات العلمية، تستطيع الخاليا الدهنية المشتقة )ADC(  إنتاج نسيج دهني منظم و محتوي لألوعية الدموية، مما يجعله الِفلر المثالي. 

يظهرالتصوير بالرنين المغناطيسي واإللكترون المجهري بوضوح وجود نشاط خلوي طبيعي بنيوي وأيضي. تم إجراء الدراسة عام 2013 من قبل مستشفى جامعة كوبنهاغن. 

)النست2013;20-382:113( يوضح عملية إنتاج نسيج ضام جديد. توضح الدراسة أيضاً أن الحشوة المنتجة بواسطة حقن الدهون فقط وبدون الخاليا الدهنية المشتقة 

)ADC( ال يعطي أي نتائج )انظر الرسم على اليسار(.

إعادة تشكيل األنف

الطية األنفية الشفوية

خطوط ماريونيت

الجانبي الجبين 

المقطبة الخطوط 

ً النسيج المتصل المشكل حديثا
p=0011515
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الفِلر المثالي

إن ظروف التطبيق هي نفسها بالنسبة لجميع الِفلر الموجود في السوق لكن الفرق هنا بشكل خاص هو إن التجاعيد يتم مألها باستخدام خاليا الشخص نفسه وليس من خالل مكونات خارجية. إن الِفلر 
الموجود في السوق يدوم حتى يتم إمتصاصه بالكامل أما ليبوسكل فيدوم حتى نهاية عمر الخاليا التي تم حقنها في البشرة وهذا يدوم إلى عدة سنوات )فعالية العالج تتأثر بالوراثة والعمر وأسلوب 

الحياة(.

كم تدوم النتائج ؟

        

الطب اإلصالحي و الِفلر للتجاعيد الحيوي ®




 




 

قبل بعد 120 يوماقبل بعد 120 يوما



tإبتعدي عن العمليات والزراعات
ليبوسكل بلس LIPOSKILL PLUS يقلل بشكل ملحوظ من فترة التعب وعدم اإلرتياح والندوبات والمخاطر المتعلقة بالعمليات الجراحية. باإلضافة إلى ذلك فإنها تبعد مخاوف	 

المتعالج من العملية الجراحية مثل التخدير العام والندوبات المحتملة.
الزراعات الدائمة تتم عادًة بواسطة عمليات جراحية كبرى وتحت تخدير كامل، و التي قد تترك ندوبات عديدة وهي محفوفة بالعديد من المخاطر الدوائية والجراحية. إن العمليات التي 	 

تتم باستخدام ليبوسكل بلس  LIPOSKILL PLUS يتم فيها إستخدام المسكنات والتخدير الموضعي فقط.

زيادة الحجم بوساطة الخاليا الخاصة بِك
بعكس الزراعة اإلصطناعية، فإن الخاليا الدهنية المشتقة )ADC( تسمح بمزيد من المرونة لنحت الجسم لتمكنك من تحديد شخصيتك، ستبدو النتيجة النهائية طبيعية أكثر و كما ترغبين.كما يفضل العديد من 
المتعالجين فكرة إستخدام خالياهم الدهنية الخاصة بهم بدالً من إستخدام مكونات إصطناعية وغير طبيعية وحقنها في الجسم، مما يقلل من فرص العدوى أو حدوث مضاعفات. تعد هذه الطريقة مثالية للنساء 

اللواتي يرغبن بتكبير حجم الثدي لكونها تقلل من الدهون الغير مرغوب بها في البطن أو الفخذ في ذات الوقت.
تتضمن العملية إستخراج الدهون من البطن أو الفخذ، إستخالص وتمديد الخاليا الدهنية المشتقة )ADC(، إعادة الحجم وتشكيل الجسم باستخدام الخاليا الدهنية المشتقة في وسط يحتوي على الدهون 

الخاصة بك والتي تم جمعها مسبقاً. إن كل عملية تكبير ثدي ستزيد من حجمه بمقدار قياس واحد، كما يمكن إعادة إجراء العملية عدة مرات.

تتكون من مرحلتين: األولى هي أخذ الدهون الستخالص الخاليا الدهنية وتمديدها. الثانية هي جمع الدهون إلستعمالها كوسط حيث يتم إضافة الخاليا الممددة إليها ومن ثم يتم غرسها لزيادة الحجم.

صور تمثل خراجات زيتية تم العثور عليها في النسيج بعد زرع الدهون فقط بدون ليبوسكل LIPOSKILL  )الصورة إلى اليسار: مكبرة 20 مرة، 
الصورة إلى اليمين: مكبرة 40 مرة(.

صور تمثل خاليا دهنية مشتقة ناضجة بعد عملية زراعة ليبوسكل LIPOSKILL )الصورة الُعليا: مكبرة 4 مرات: موجهة، الصورة السفلى: مكبرة 
10 مرات، معالجة(.

نتائج طبيعية وتفادي الخراجات زيتية
إن النسيج الناعم الزائد الذي ينتج من العالج بالخاليا الدهنية المشتقة )ADC( يبدو أكثر طبيعية وهو مماثل للنسيج األصلي. حيث تبين أن النسيج الناتج له نفس إحساس ونعومة النسيج الطبيعي، بالنسبة لتكبير الثدي 

سيزيد العالج من جاذبية الثدي بسبب زيادته لحجم النسيج وبنيته بدالً من مجرد رفعه.

العملية خطوة بخطوة

جمع 30 – 50 مل دهن إستخالص وتمديد الخاليا 
الدهنية المشتقة

 قوارير من الخاليا الدهنية المشتقة 
للعالج

جمع الدهون للسقالة حقن الدهون + الخاليا الدهنية المشتقة لزيادة الحجم

العيادة

المختبر

المختبر

العيادة المختبر
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الحصول على نتائج فورية بواسطة عالج تجميلي صمم خصيصاً حسب الطلب.
أشعري باألمان لعدم الحاجة ألي جراحة لتغيير شكلك.

عودي لممارسة حياتك بشكل طبيعي بدون الحاجة لفترة نقاهة.
أشعري بالثقة مع وجود مواد طبيعية وآمنة بنسبة %100 في جسمك.

تمديد الخاليا هي العملية الوحيدة المتوفرة التي تسمح بالحصول على كمية الخاليا الدهنية المشتقة )ADC( المطلوبة للعالج بالخاليا.
يعتبر خياراً للمتعالج الذي قد يواجه رد فعل عكسي للزراعات اإلصطناعية، مثل اإلنكماش الكبسولي.

المزايا
√
√

√
√

√
√

المنتج

طريقة العمل

دوام النتائج

النتائج

اإلستخدام

المخاطر/التأثيرات الجانبية

تصحيح عدم التناسق

خاليا دهنية مشتقة  ُممددة ومعقمة مأخوذة من النسيج الدهني للشخص 
نفسه

تجديد طويل األمد ودائم للوصول إلى شكل وحجم طبيعيين

حجم ثابت لعدة سنوات – يرتبط بعملية تقدم العمر الخليوي 
الطبيعي

شكل طبيعي واكثر حجما بدون ندوبات

الثدي، االرداف، الوجه، اليدين، القضيب

ال يوجد، يتم استعمال الخاليا الدهنية للشخص نفسه

ممكن في أي وقت

ليبوسكل

خاليا دهنية مأخوذة من نسيج الشخص نفسه

تجديد مؤقت للوصول إلى شكل وحجم طبيعيين

تقلص في الحجم بعد عدة اشهر بحسب عملية امتصاص الدهون

شكل طبيعي واكثر حجما بدون ندوبات

الثدي، االرداف، الوجه، القضيب

التكلس والخراجات الزيتية

ممكن في أي وقت

نقل الدهون

الثدي، االرداف، الوجه، القضيب

زراعات سليكون/ سالين

تجديد طويل األمد للحجم

بحسب عمر الزراعات، 10 سنوات في العادة

شكل اصطناعي

الخدر، التقلص الكبسولي، ندوبات االنسجة، الكسر أو 
التسرب

يحتاج لعدة عمليات

الزرع

ممكن في أي وقت

مزيج غير ممدد من الخاليا من دهون الشخص نفسه

تجديد مؤقت للوصول إلى شكل وحجم طبيعيين

تقلص في الحجم بعد عدة أشهر بحسب عملية إمتصاص الدهون وأنسجة 
األوعية الدموية

شكل طبيعي وأكثر حجما بدون ندوبات

الثدي، األرداف، الوجه، القضيب

التكلس والخراجات الزيتية

الميكانيكي الهضم  الجزئية/  الدموية  األوعية  بأنسجة  مطعم  دهون  نقل 

كم تدوم النتائج ؟
Before

day 0

day 180

قسم األبحاث و التطوير في بيوساينس، متعالجوا عيادة بيوساينس، بعد 4 أشهر، ال يزالون يحتفظون بأكثر من 
%90 من الحجم األصلي، كما هو واضح في صور الرنين المغناطيسي

MRI breast augmentation

النست 2013، 382: 1113-20
زيادة النسيج الناعم بعد 120 يوم

الخاليا الدهنية المشتقة الجذعية المطعمة بالدهون %80.9. اإلحتفاظ بالحجم األصلي، اإلحتفاظ ب 16.3% 
من الحجم األصلي المطعم.

ADSC

D
a

y 
0

D
a

y 
12

0

80,9 % residual volume

FAT

16,3 % residual volume

تم إجراء هذه الدراسة على جسم إنسان حي، نشرت في النست عام 2013 وأظهرت أن زيادة الحجم 
الذي يتم فقط عن طريق الدهون )بدون إضافة الخاليا الدهنية المشتقة الممددة( يقل بنسبة %86 خالل 
4 أشهر فقط. نفس الدراسة بينت أن إستعمال الخاليا الدهنية المشتقة الممددة )ADC( يقلل تلك النسبة 

إلى %19 فقط في نفس المدة )4 شهور(. قام معهد بايوساينس للدراسات والتطوير باستخدام نفس نظام 
دراسة النست على األشخاص الذين خضعوا لعمليات تكبير الثدي لديهم، وأظهرت النتائج أن الحجم قل 

بنسبة %10 فقط خالل 4 أشهر )في بعض األحيان كان الحجم المتبقي 100%(.
إن نتائج بيوساينس أفضل ألن المنطقة التي استعملتها النست للدراسة كانت تحتوي على كمية أقل من

األوعية الدموية )الذراع(.

تكبير األرداف

تكبيرالشفتين

تكبير الذقن

تكبير الخد

القضيب تكبير 

تكبير الثدي
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BIOSCIENCE CLINIC - MIDDLE EAST FZ-LLC
Al Razi Building N.64 – Block B

p.o.box 505187 - Dubai Healtcare City - Dubai - UAE
Tel. +971 (0) 4 375 7220 - info@bioinst.ae - www.bioinst.ae

s p i n  o f f

Located at

المراكز الرائدة عالمياً في مجال الطب التجديدي تتواجد في أوروبا )سان مارينو( والشرق األوسط )دبي(، و التي تقدم عالجات الخاليا الذاتية المتقدمة الخاصة حسب الطلب و توفر لك نتائج طبيعية وآمنة 
وطويلة األمد. خدماتنا المتميزة تتضمن تجميد الخاليا البالغة الذاتية و تمديدها حيث يمكن إستعمالها في وقت الحق.

آداب المهنة واإلمتياز أوالً
إن جميع عمليات إستخالص الخاليا والتمديد تتم في عيادات بايوساينس – الشرق األوسط  )BIOSCIENCE - MIDDLE EAST( والموجودة في مدينة دبي الطبية. المختبرات المطورة في دبي إستفادت من خبرة استمرت 

ألكثر من 8 سنوات لمعهد بيوساينس األصلي في أوروبا والذي يعتبر أحد أكثر المعاهد تقدما في العالم. إن عيادة بيوساينس مرخصة وتم فحصها من قبل وزارة الصحة في اإلمارات العربية المتحدة ومن قبل مدينة دبي الطبية التي 

قامت أيضاً بفحص معهد بايوسانيس في أوروبا.

معايير الجودة تتماشى مع ممارسات التصنيع الجيدة )GMP( ويمكن ألي شخص أن يتحقق منها من خالل زيارة موقع عيادة بايوساينس على شبكة اإلنترنت www.bioinst.ae . حيث يمكن التحقق مباشرًة من مواقع 

المختبرات في دبي وسان مارينو عبر شبكة اإلنترنت. إن معايير الجودة البيئية وأداء األجهزة يتم مراقبتها وضبطها من خالل نظام رقابي موجود على الموقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت. إن المبادئ األخالقية لبايوساينس يتم 

التعبير عنها في نموذج الجودة والشفافية.

بايوساينس بنك للخاليا, غرف معقمة و عيادة تعمل فقط على أعلى مستوى من اإلمتياز.
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