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L U DZ IE

Najskuteczniejsze w walce z niedoskonałościami sylwetki
są zabiegi skojarzone, wspomagane zdrowym trybem życia.
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Najczęściej problemy z niedoskonałością sylwetki są złożone i dotyczą otłuszczenia, braku jędrności, cellullitu. Dlatego też
metody walki z tymi problemami, aby były skuteczne, powinny być zaplanowane jako zabiegi skojarzone, wspomagające
wzajemnie swoje oddziaływanie. Dopiero odpowiedni dobór, kolejność wykonywania i rozplanowanie w czasie przyniosą
oczekiwany rezultat. Utrzymanie uzyskanych efektów wspomagają zmiana trybu życia na bardziej aktywny oraz diety, między
innymi rezygnacja z używek. Wybierając gabinet, warto zwrócić uwagę na kompleksowość terapii i indywidualny dobór zabiegów.
Wśród najbardziej skutecznych można wymienić: Focus
RF+, Exilis, Body Heath, Lipo Kontur, Skinshock, Icoone.
Focus Rf+
Bezpieczny i nieinwazyjny modeling ciała. Odmładza i ujędrnia skórę poprzez odbudowę włókien kolagenowych. Liftinguje,
likwiduje luźną skórę, redukuje oznaki starzenia. Doskonale sprawdza się przy odchudzaniu i modelowaniu figury poprzez
niszczenie komórek tłuszczowych. Urządzenie emituje fale radiowe o ściśle określonej długości. Dzięki temu działa bardzo
dokładnie na strukturę skóry bądź tkanki podskórne. Pierwsze efekty widoczne są już w połowie zabiegu. Efekty zabiegu u osób
przed 40. rokiem życia utrzymują się około 3-5 lat. Osoby powyżej czterdziestki powinny wykonywać serię zabiegów oraz zabiegi
przypominające co kilka miesięcy.

K O S MET Y K I REG ENER UJ Ą C E
K O S MET Y K I L EC Z N ICZ E

Focus Rf+ wpływa na: redukcję cellulitu, zmniejszanie tkanki tłuszczowej, ujędrnienie ciała, podniesienie pośladków,
wyszczuplanie i kształtowanie sylwetki, likwidację „luźnej skóry" na brzuchu, po wewnętrznej stronie ud i ramion, odmłodzenie
rąk i stóp, usuwanie toksyn.
Sposób działania: w pierwszej fazie zabiegu włókna kolagenowe zostają podgrzane do temperatury 45-60 stopni. Powoduje to
kontrolowane skrócenie włókien kolagenowych i pobudzenie fibroblastów do produkcji nowych włókien. Zastosowanie głowicy
chłodzącej wpływa na bezbolesność zabiegu. Temperatura zabiegu gwarantuje jego efektywność, zaś odpowiedni ruch głowicy
podnosi spiralki włókien kolagenowych ku górze. Dzięki
temu
mamy
natychmiastowy
efekt
podniesienia
i zagęszczenia skóry.
Body Health
Nieinwazyjna metoda terapii próżniowej; pobudza tkanki skóry i stymuluje mikrokrążenie. Drenaż limfatyczny usuwa
nagromadzone płyny w rejonach objętych schorzeniem, zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej. Pobudza system krążenia
tętniczego. Ułatwia usuwanie toksyn i nadmiar tłuszczu.
ITP Estetique
Modeluje kształt ciała i zmniejsza jego objętość poprzez
przyspieszenie rozpadu tłuszczu.
BODY HEALTH® umożliwia leczenie najbardziej zaawansowanych stadiów cellulitu, zapobiegając pojawieniu się nowych
nierówności na skórze. Zmniejsza nierówności na skórze. Zabieg powoduje drenaż limfatyczny, który eliminuje nagromadzone
płyny w obszarach dotkniętych cellulitem. Widoczne zmniejszenie cellulitu - także zaawansowanego (2. i 3. stopnia).
Modelowanie sylwetki - znaczna redukcja obwodu. Przy równoczesnym stosowaniu diety rezultaty mogą być jeszcze lepsze.
Zwiększenie siły mięśni. Poprawa krążenia krwi.
Kiedy można zobaczyć rezultaty? Poprawa jest odczuwalna już przy pierwszej sesji. Widocznie zwiększa się diureza, ponieważ
cząsteczki kwasów tłuszczowych są usuwane w naturalny sposób (z moczem). Każda sesja zwiększa diurezę u pacjentki nawet
o 50%. Razem z nadmiarem wody usuwane są toksyny, które powodowały zwiększanie się cellulitu. Optymalne wyniki uzyskuje
się po dwóch miesiącach, czyli po typowym leczeniu, składającym się z dwóch sesji zabiegowych co tydzień. Aby ocenić te
zmiany, bierzemy pod uwagę parametry kliniczne, takie jak wygląd skóry - bardziej miękka i gładsza - oraz poprawę krążenia.
Lipo Kontour
NNMTM LIPO KONTOUR jest nowoczesnym i zaawansowanym urządzeniem do medycyny estetycznej. Bazuje na nowej
technice, zwanej Aquaforezą TM , w której technologia laserowa i specjalne impulsy elektryczne pomagają reaktywować
w tkankach specyficzne procesy fizjologiczne, mające wpływ na rozwój cellulitu. Procesy te obejmują mikrocyrkulację, drenaż
limfatyczny i polepszenie przepływu krwi.
Specjalnie opracowane środki o działaniu miejscowym zmieszane z przewodzącym żelem tworzą substancje aktywne o silnym
działaniu nawilżającym, przeciwutleniającym i stymulującym metabolizm. AquaforezaTM sprawia, że substancje te są
równomiernie rozprowadzane w leczonych tkankach. Każda sesja terapeutyczna trwa od 20 do 60 minut. Aby osiągnąć
oczekiwane rezultaty, konieczne jest przeprowadzenie serii 8-10 zabiegów. Wyraźne korzyści można zaobserwować już po pięciu
lub sześciu sesjach, jakkolwiek zależy to od stopnia nasilenia cellulitu.
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AquaforezaTM jest metodą bardzo przyjazną dla pacjentki, która nie odczuwa żadnego dyskomfortu podczas zabiegów.
Parametry terapii dostosowuje się płynnie do progu odczuwania bólu, a intensywność terapii można regulować tak, aby
pacjentka nie odczuwała dyskomfortu. Po zakończeniu zabiegu można natychmiast wrócić do normalnych czynności.
W pierwszej części serii zabiegów zaleca się zaplanowanie kilku wizyt w krótszym odstępie czasowym, aby osiągnąć najlepsze
rezultaty.
Exilis
Nieinwazyjny zabieg do redukcji tkanki tłuszczowej i modelowania sylwetki. To konkurencyjna alternatywa dla inwazyjnych technik
liposukcji i lipolizy iniekcyjnej, zapewniająca przy tym całkowite bezpieczeństwo. Tajemnica skuteczności Exilis kryje się
w podgrzewaniu obszaru podjętego zabiegowi do 40 stopni. Tłuszcz zostaje rozbity - rozpuszczony, a następnie uwolniony
z komórek. Rozgrzewanie nie tylko rozbija komórki tłuszczowe, lecz także wpływa na odbudowe kolagenu. Dzięki temu skóra
staje się bardziej jędrna i sprężysta, a cellulit mniej widoczny. Urządzenie wykorzystuje jednoczesne stosowanie fal
ultradźwiękowych i kontrolowanego nagrzewania tkanki.
Dla zwiększenia efektów, zabieg Exilis można połączyć z zabiegiem Eat SkinShock oraz Biopress - drenaż limfatyczny lub
z najnowszym urządzeniem do drenażu limfatycznego i modelowania sylwetki Icoone.

ICOONE
Pierwszy na rynku masaż mechaniczny oddziałujący na mikrowakuole obecne w skórze. Stanowi więc skuteczne, szybkie
i nieinwazyjne rozwiązanie wielu problemów terapeutycznych i estetycznych bez ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.
Innowację ICOONE stanowi system dwóch głowic ROBOTWINS, umożliwiających zabieg SYMETRYCZNY. Dotychczasowe
urządzenia do masażu mechanicznego bazowały na jednej głowicy, ograniczając możliwość pełnego dostępu do partii ciała,
takich jak wewnętrzna strona ramienia czy łydka. Technologia ROBOTWINS umożliwia dokładne i równomierne opracowanie
partii trudno dostępnych. Pozwala również na oszczędność czasu zabiegu, dzięki czemu masaż wybranych partii trwa dwa razy
dłużej, przez co jest bardziej efektywny.
System masaży ICOONE obejmuje 20-minutowy, podstawowy masaż całego ciała (BASIC), mający charakter drenujący, oraz
10-minutowe masaże poszczególnych partii ciała (FOCUS), wybranych przez pacjenta. Każdy FOCUS zaprogramowany jest
adekwatnie do danej części ciała: masując wewnętrzną stronę ramion będziemy używać zdecydowanie słabszych parametrów
niż masując pośladki.
Technologia ROBODERM, pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. Zmechanizowane głowice masujące, wyposażone
w rolki posiadające liczne mikrotwory, tworzą MULTI MIKROSTYMULACJE, dzięki czemu na 1 dm 2 skóra otrzymuje aż 1180
bodźców stymulujących. W przeciwieństwie do powszechnie znanych połączeń masażu z podciśnieniem, ICOONE umożliwia
STEROWANIE działaniem PODCIŚNIENIA - można je centralizować lub rozpraszać - dzięki czemu zabieg jest bezpieczny dla
osób ze skłonnością do pękających naczynek. Głowice wyposażone są dodatkowo w SYSTEM CHŁODZĄCY, dlatego też zabieg
jest całkowicie bezbolesny i bardzo przyjemny.
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