ZABIEGI APARATUROWE NA CIAŁO
FALE RADIOWE + MASAŻ PRÓŻNIOWY:
Wskazania do zabiegu:
 cellulit
 redukcja zmarszczek
 rozstępy
 otyłość (modelowanie sylwetki)
Przeciwwskazania do zabiegu:
 nowotwory
 zakrzepowe zapalenie żył
 miejscowe zapalenie skóry
 bardzo wrażliwa skóra
 skłonność do żylaków
 skłonność do pękających naczynek
Częstotliwość zabiegu: 1-2 razy w tygodniu, seria 6-10 zabiegów.
W kosmetyce najczęściej wykorzystane są do podgrzewania włókien kolagenu do 45-50 stopni
Celsjusza. W takiej temperaturze kolagen kurczy się, a następnie napina się i odnawia swoją
strukturę. Wyższa temperatura pobudza również fibroblasty do produkcji białek: kolagenu i elastyny,
powoduje przy tym zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. W przypadku wykorzystania fal
radiowych do redukcji tkanki tłuszczowej na zasadzie selektywnej termoindukcji, rozbijane są
komórki tłuszczowe poprzez upłynnienie ich zawartości, jednocześnie otaczające je komórki
nerwowe i naczynia krwionośne pozostają nienaruszone. Wykorzystanie fal radiowych poprawia
również krążenie krwi i zwiększa metabolizm komórkowy.
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FALE RADIOWE:
GŁOWICE URZĄDZENIA
RF Tripolarny do twarzy i ciała - pozwala wybiórczo i na różnej głębokości podgrzewać tkankę,
napinając siatkę podporową skóry. Kiedy włókna sieciowe są podgrzane do temperatury 45-50 C
następuje pogrubienie i kurczenie się o 1/3 ich początkowej długości. Ta temperatura powoduje
uruchomienie syntezy nowego kolagenu przez fibroblasty skóry właściwej, co skutkuje 30%
przyrostem objętości włókien w skórze (w ciągu 2 do 6 miesięcy po zabiegu). Daje to długotrwałe
efekty odmłodzenia skóry.
EFEKTY DZIAŁANIA FAL RADIOWYCH
 spłycenie zmarszczek mimicznych
 podniesienie owalu twarzy
 ujędrnienie skór
 stymulacja aktywności fibroblastów do syntezy nowego kolagenu, elastyny i kwasu
hialuronowego ze wzrostem tzw. gęstości skórnej
 rozszerzenie naczyń oraz wzrost transportu tlenu oraz substancji odżywczych do tkanek;
 wzrost metabolizmu tkankowego.
PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU
 ciąża
 nadczynność tarczycy
 podwyższona temperatura ciała
 metalowe implanty w ciele, wkładka domaciczna, rozrusznik serca)
 choroba nowotworowa
 nie wyrównana cukrzyca
 stany zapalne, zakaźne, alergiczne w miejscu wykonywania zabiegu
 choroby serca i układu naczyniowego
 zaburzenia krzepliwości krwi
 stosowanie leków rozrzedzających krew np. aspiryna
 trądzik różowaty
 miesiączka
 łuszczyca
Częstotliwość zabiegu: 1 raz na 7 dni
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LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA:
Nowoczesna metoda kawitacji ultradźwiękowej jest skuteczną alternatywą dla zabiegów chirurgii
estetycznej. Jednocześnie nie występują tu żadne skutki uboczne, które są związane z zabiegami
tradycyjnej liposukcji. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji ani pozostawania w domu, nie odczuwa
się żadnego bólu po zabiegu, a powierzchnia skóry pozostaje gładka i nienaruszona. Zabieg kawitacji
ultradźwiękowej przeznaczony jest zarówno dla Pań i Panów.
ZALETY:
 bezpieczne i trwałe usunięcie tłuszczu z wybranych okolic
 intensywne modelowanie wybieranych partii ciała
 zabieg całkowicie nieinwazyjny i bezbolesny
 skutecznie zmniejsza obwody ciała i nie powoduje efektu jo-jo
 jest przyjemny w odczuciach daje efekt odprężenia
DZIAŁANIE:
 redukcja tkanki tłuszczowej
 wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
 likwidacja cellulitu, ujędrnienie ciała
 pobudzenie krążenia
 stymulacja przemiany materii, poprawa metabolizmu
 zwiększanie absorpcji składników aktywnych
ZALECENIA:
 Zalecamy wykonanie co najmniej 6 zabiegów w odstępach tygodniowych. Po zabiegu powinno się
pić dużo wody (co najmniej 2 litry na dobę)
 Zastosowanie zdrowej diety (ubogiej w tłuszcze) pomoże uzyskać jeszcze lepszy efekt
 Efekty zabiegu wspomaga również zwiększenie aktywności fizycznej
PRZECIWWSKAZANIA:
 ciąża i karmienie piersią
 choroby związane z krzepnięciem krwi, serca, pękaniem naczyń, zapaleniem skóry, chorobami
skóry
 anemia, białaczką, krwotoki
 zbyt wysokie ciśnienie, choroby onkologiczne, astma, zakrzepica żył
 niewydolność serca
 implanty plastikowe lub metalowe
 miesiączka (w przypadku gdy zabieg jest wykonywany na podbrzuszu)
Częstotliwość zabiegu: 1 raz tygodniu, seria 6-10 zabiegów
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LIPOSUKCJA BEZINWAZYJNA:
Połączenie dwóch zabiegów: ultradźwięków oraz radiofrekwencji daje rezultaty osiągane do
niedawna wyłącznie poprzez tradycyjną liposukcję. Zastosowanie ultradźwięków wywołuje
uszkodzenie błony komórek tłuszczowych i uwolnienie zgromadzonego w nich tłuszczu. Natomiast
włączenie do terapii zabiegów RF przygotowuje tkankę tłuszczową do późniejszego zastosowania
kawitacji oraz wspomaga pozbywanie się uwolnionego tłuszczu, który transportowany do wątroby
jest następnie drogą naturalną usuwany z organizmu.
Liposukcja bezinwazyjna to najbardziej skuteczna metoda w walce z nagromadzonym cellulitem!
Zabieg liposukcji bezinwazyjnej dzielimy na dwa etapy:
 zastosowanie radiofrekwencji do wcześniejszego rozgrzania obszarów poddawanych zabiegom
ultradźwiękami, w celu rozluźnienia tkanki tłuszczowej i upłynnienia zawartości komórek
tłuszczowych
 masaż ultradźwiękami o mocy kawitacji 50W/cm2 i częstotliwości 40kHz
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