ZABIEGI APARATUROWE NA CIAŁO
FALE RADIOWE Z MASAŻEM PRÓŻNIOWYM
Najnowsza technologia z użyciem Fali Radiowych połączonych z Masażem Próżniowym. Urządzenie
oprócz rozgrzewania Falami Radiowymi wykorzystuje podciśnienie powodując odblokowanie
przepływu krwi i tlenu w obszarze dotkniętym cellulitem. Tkanka łączna zostaje naciągnięta,
umożliwiając skórze z pofałdowanego cellulitem wyglądu, powrót do zdrowej, gładkiej postaci.
Zabieg powoduje również przyspieszenie drenażu, zalegających odpadów przemiany materii poprzez
system limfatyczny i naczynia włosowate, czego wynikiem jest pięknie wyglądająca, napięta i jędrna
skóra.
Zabiegi
FALE RADIOWE
+ MASAŻ PRÓŻNIOWY

Opis

Cena

Uda, brzuch, pośladki
(Peeling + ampułka + MP + krem)
Uda przód + tył
(Peeling + ampułka + liposukcja + krem)
Pakiet 6 zabiegów na wybraną partię

360 min.*

480 pln

Pakiet 6 zabiegów uda (przód + tył)

360 min.*

540 pln

* Łączny czas 6 zabiegów
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Czas
60 min.

90 pln / strefa

60 min.

100 pln / strefa

ZABIEGI APARATUROWE NA CIAŁO
FALE RADIOWE
Fale radiowe Radiowe Bipolarne i Tripolarne to gwarancja bezpieczeństwa i skuteczności. Urządzenie
wykorzystuje dobroczynne działanie fal radiowych na skórę właściwą i tkankę podskórną. Doskonale
sprawdza się w zabiegach bezinwazyjnego liftingu twarzy oraz modelowania sylwetki. Lokalne,
kontrolowane podgrzanie tkanek sprzyja redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, eliminacji cellulitu,
a także przyczynia się do ujędrnienia skóry i poprawy jej elastyczności.
Zabiegi
FALE RADIOWE

Opis

Czas

Cena

Uda, brzuch, pośladki, ramiona
(Peeling + ampułka + RF + krem)
Uda przód + tył
(Peeling + ampułka + RF + krem)
Pakiet 6 zabiegów na wybraną partię

360 min.*

480 pln

Pakiet 6 zabiegów uda (przód + tył)

360 min.*

540 pln

* Łączny czas 6 zabiegów
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60 min.

90 pln / strefa

60 min.

100 pln / strefa

ZABIEGI APARATUROWE NA CIAŁO
LIPOSUKCJA BEZINWAZYJNA
Zabieg
liposukcji
bezinwazyjnej
wykorzystujący
połączoną
terapię
ultradźwiękową
i radiofrekwencji co daje efekt synergii. Jest on skuteczną alternatywą dla tradycyjnych zabiegów
operacyjnego odsysania tłuszczu, którym towarzyszą krwiaki, nierówności, ryzyko powikłań oraz długi
okres rekonwalescencji. Wykonywany w naszym gabinecie zabieg liposukcji bezinwazyjnej jest
natomiast całkowicie bezbolesny i bezpieczny, nie narusza ciągłości tkanek.
Zabiegi
LIPOSUKCJA
BEZINWAZYJNA

Opis

Czas

Cena

60 min.

100 pln / strefa

60 min.

110 pln / strefa

Uda, brzuch, pośladki, ramiona
(Peeling + ampułka + liposukcja + RF + krem)
Uda przód + tył
(Peeling + ampułka + liposukcja + RF + krem)
Pakiet 6 zabiegów na wybraną partię

360 min.*

540 pln

Pakiet 6 zabiegów uda (przód + tył)

360 min.*

600 pln

* Łączny czas 6 zabiegów
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ZABIEGI APARATUROWE NA CIAŁO
LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
Jest to inaczej działanie ultradźwiękami o częstotliwości 40 kHz powoduje powstawanie zjawiska
kawitacji. Wytworzona energia, dzięki zmianie polaryzacji błony komórkowej, powoduje uszkodzenie
komórki tłuszczowej i jej rozbicie. Uwolniony w ten sposób tłuszcz jest transportowany przez układ
naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulega przemianie materii. W ten sposób można
skutecznie usunąć nadmiar tkanki tłuszczowej z wybranych obszarów, takich jak uda, pośladki,
ramiona, talia, biodra, okolice kolan i innych.
Zabiegi
LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA

Opis

Czas

Cena

Uda, brzuch, pośladki, ramiona
(Peeling + ampułka + liposukcja + krem)
Uda przód + tył
(Peeling + ampułka + liposukcja + krem)
Pakiet 6 zabiegów na wybraną partię

360 min.*

480 pln

Pakiet 6 zabiegów uda (przód + tył)

360 min.*

540 pln

* Łączny czas 6 zabiegów
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60 min.

90 pln / strefa

60 min.

100 pln / strefa

