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VSC REGEN-ŻEL – PODSUMOWANIE ZASTOSOWANIA U MAŁYCH ZWIERZĄT
Nadszedł czas, aby podsumować temat zastosowania VSC REGEN-ŻEL u małych zwierząt. Na
podstawie kilkumiesięcznych badań (od sierpnia 2014 do stycznia 2015) we współpracy z lek.
wet. z całej Polski możemy wskazać, w jakich przypadkach należy stosować VSC REGEN-ŻEL.
Dla przejrzystości przedstawiamy potencjał regeneracyjny hydrożelu w poniższej tabeli.

VSC REGEN-ŻEL ZASTOSOWANIE:









otarcia skóry, naskórka
oparzenia
blizny pourazowe
rany pooperacyjne
przerośnięte modzele łokciowe
modzele stawów skokowych
odleżyny
ubytki sierści na wskutek ww. obrażeń








rozległe, niegojące się rany
duże ubytki skóry
martwica skóry
otwarte ropnie z ubytkami skóry
ubytki mięśni
poszarpane mięśnie

HISTORIE PACJENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.vetstemcell.pl/vsc-regen-zel/
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vet-biuletynu© jest dzielenie się najnowszą wiedzą z zakresu medycyny
regeneracyjnej, uaktualnionymi statystykami efektów, opisami przypadków pacjentów,
nowościami w zakresie dostarczanych produktów oraz działań realizowanych przez VSC.
działalności. Ideą

Strona

piąty vet-biuletyn© MEDYCYNY REGENERACYJNEJ DLA ZWIERZĄT,
który tym razem wyjątkowo przedstawia informacje z ostatnich trzech miesięcy naszej
Oddajemy w wasze ręce

DEDYKOWANY KLINIKOM WSPÓŁPRACUJĄCYM
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MEDYCYNY REGENERACYJNEJ DLA ZWIERZĄT
VSC REGEN-ŻEL – UNIKATOWY PRODUKT DLA MAŁYCH ZWIERZĄT

VSC REGEN-ŻEL – WŁAŚCIWOŚCI HYDROŻELU










przyspiesza proces gojenia
hipoalergiczny
bezwonny
bezsmakowy
bezpieczny dla zwierzęcia
tworzy barierę ochronną, tzw. hydrofilm
chroni przed brudem oraz kurzem
nie wymaga opatrunku
możliwość łączenia z antybiotykiem

VSC AUTOREGEN PRP – zestaw DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA PRP
Dlaczego warto?
Autorski VSC AUTOREGEN PRP – zestaw, profesjonalnie przygotowany oraz naukowo

sprawdzony, powstał z myślą o lek. wet., którzy chcą samodzielnie przygotowywać PRP w
klinikach, dzięki czemu reagują na potrzeby klienta w danej chwili, przy jednoczesnym
obniżaniu kosztów i czasu przygotowania PRP, czyli bez konieczności wysyłania krwi do

Zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy wszystkie szczegóły.
Zapraszamy także na naszą stronę: www.vetstemcell.pl/prp/
Vet Stem Cell – laboratorium medycyny regeneracyjnej dla zwierząt
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław – Wrocławski Park Technologiczny
biuro@vetstemcell.pl, www.vetstemcell.pl
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laboratorium.

DEDYKOWANY KLINIKOM WSPÓŁPRACUJĄCYM

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015 planujemy zaoferować Wam oraz
opiekunom zwierząt VSC REGEN-ŻEL w opakowaniach typu „AIRLESS” o pojemności 30 – 50 ml.
Specjalne opakowanie (zdjęcie) zapewnia aseptyczność hydrożelu podczas jego codziennego
stosowania, a jego ilość przeprowadzenie pełnego procesu gojenia.
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MEDYCYNY REGENERACYJNEJ DLA ZWIERZĄT
DLA

ZWIERZĄT

DLA

KLIENTÓW

Wieloletnie kliniczne doświadczenie, nowoczesne podejście do leczenia, profesjonalnie
wyposażone kliniki, znacząco niższy koszt inwestycji, którą ponosi opiekun zwierzęcia,
przyciągają zupełnie nową grupę klientów do Polski. Są to klienci niemieckojęzyczni. Z tą
myślą przygotowaliśmy informacje o medycynie regeneracyjnej dla zwierząt w języku
niemieckim, aby dać możliwość jej zaoferowania oraz zastosowania w razie potrzeby.

strona 1

strona 2
Aby powiększyć, kliknij myszką na stronę ulotki

DEDYKOWANY KLINIKOM WSPÓŁPRACUJĄCYM

MEDYCYNA
REGENERACYJNA
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

ZESPÓŁ VSC
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ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław – Wrocławski Park Technologiczny
biuro@vetstemcell.pl, www.vetstemcell.pl

Strona

Z pozdrowieniami,

3

Jeśli Waszymi klientami są lub będą w przyszłości klienci niemieckojęzyczni, zapraszamy do
kontaktu. Przekażemy Wam informacje o medycynie regeneracyjnej dla zwierząt w formie ulotek
oraz w formie elektronicznej. Służymy również profesjonalną pomocą w kontakcie z takimi klientami.

