Wyszczuplanie i redukcja cellulitu
Pogromcy tłuszczu i wrogowie cellulitu. Poznaj 5
skutecznych zabiegów, dzięki którym wymodelujesz
sylwetkę i wyszczuplisz ciało jeszcze przed urlopem.
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Pogromcy tłuszczu i wrogowie cellulitu! Poznaj 5 skutecznych zabiegów, dzięki
którym wymodelujesz sylwetkę i wyszczuplisz ciało jeszcze przed urlopem.
Która z nas nie chciałaby pozbyć sie kilku zbędnych kilogramów i największej kobiecej
zmory jaką jest cellulit? Na kilka miesięcy przed planowanymi wakacjami,
przechodzimy na restrykcyjne diety i kupujemy karnet na siłownię. Niestety, nie
zawsze udaje nam się wytrwać w naszych postanowieniach... I wtedy z pomocą
przychodzą gabinety kosmetyczne, z których możemy wyjść z wymarzoną sylwetką.

Maximus – pogromca cellulitu i sprzymierzeniec jędrnej skóry
Technologia Maximus jest kompleksowym zabiegiem przeznaczonym do poprawy
wyglądu i kondycji skóry. Swoje skuteczne działanie zawdzięcza aż trzem
technologiom - Fali radiowej RF Bipolarnej +RF Monopolarnej oraz Dynamicznej
Aktywacji Mięśni. Fale radiowe prowadzą do głębokiego oraz hemogenicznego

rozgrzania warstw skórnej i tłuszczowej. Energia RF podgrzewa podskórną tkankę
tłuszczową, powodując uwolnienie tłuszczu z komórek, a efekt termiczny przyspiesza
naturalny metabolizm tłuszczu. Zabieg jest bezbolesny, polega na masażu specjalną
głowicą poszczególnych partii ciała. Odczuwalne ciepło oraz delikatne drgania to
doskonała gimnastyka dla mięśni. Już po jednym zabiegu zauważalna jest poprawa
jędrności i napięcia skóry, wyraźne odmłodzenie oraz lifting. Aby osiągnąć
satysfakcjonujące efekty w postaci zredukowania cellulitu zaleca się wykonanie serii
zabiegów: 6-8 raz w tygodniu.
Icoone – masaż modelujący sylwetkę
Metoda Icoone polega na precyzyjnym masażu ciała specjalnymi głowicami
wyposażonymi w mikrootworki. Podczas zabiegu pacjentowi zakłada się specjalne
ubranko, na którym każda z rolek zasysając powietrze zapewnia intensywną
stymulację każdego milimetra skóry. Masaż próżniowy nie rozciąga skóry, nie
rozgrzewa układu limfatycznego, nie powoduje urazów. Przynosi szybkie efekty w
postaci modelowania sylwetki, likwidacji nawracającego cellulitu oraz zalegającego
tłuszczu. Zabieg Icoone polecany jest praktycznie dla każdego bez względu na wiek i
płeć. Szczególnie polecany dla kobiet po porodzie.
CoolTech - wyszczuplanie zimnem
CoolTech to bezinwazyjna metoda polegająca na zmrażaniu komórek tłuszczowych
w temperaturze -8 stopni C w czasie 70 min. Chłodzenie tkanki tłuszczowej odbywa
się pod pełną kontrolą zaawansowanych systemów urządzenia CoolTech. Celem jest
uszkodzenie komórek tłuszczowych, które kolejno eliminowane są z organizmu
poprzez naturalne procesy metaboliczne. Dwie niezależne głowice, z których każda
posiada własny, bardzo wydajny generator zimna, gwarantują osiągnięcie najlepszych
wyników w najkrótszym możliwym czasie. CoolTech to skuteczny, bezpieczny zabieg,
bazujący na naturalnych procesach fizjologicznych, który daje rezultaty co najmniej
porównywalne z liposukcją chirurgiczną.
Exilis + Eat Shock
Exilis jest skuteczną technologią redukującą tkankę tłuszczową i modelującą
sylwetkę. Zabieg polega na dotarciu do głęboko zalegającej tkanki tłuszczowej
ultradźwięków i energii o wysokiej częstotliwości. Obszar zabiegowy poddawany jest
miejscowemu podgrzewaniu komórek do temperatury 41-43 stopni Celcjusza. Wysoka
temperatura powoduje rozbicie tłuszczu, a następnie jego uwolnienie z komórek.
Dodatkowo dzięki podwójnej sile działania na skórę stymulowany jest proces
rozplątywania włókien kolagenowych. Fale mechanicznie przerywają włókna
kolagenowe, a struktura skóry wypełnia się nowym. Dzięki temu staje się ona jędrna i
sprężysta, a cellulit widocznie zredukowany.
Zabieg Exlilis łączony jest z technologią Eat SkinShock, działającą na rozbicie złogów
tłuszczowych. Za pomocą kombinacji fal akustycznych i elektrycznych oddziałujących
jednocześnie następuje usunięcie zbitej i ciężkiej do usunięcia tkanki tłuszczowej.
Zabieg pobudza regenerację i odbudowę tkanek, w tym nasila produkcję kolagenu.
Wykorzystywany jest również w terapii antycellulitowej, pomaga usprawnić metabolizm
komórkowy, zmniejsza obrzęki i usuwa uboczne produkty przemiany materii. Po

zastosowaniu kuracji następuje ujędrnienie i wygładzenie skóry, zmniejszenie cellulitu,
zwiększenie elastyczności i napięcia skóry.
Carboxyterapia- leczenie dwutlenkiem węgla
Carboxyterapia to nic innego jak poprawienie stanu skóry czystym dwutlenkiem
węgla. CO2 wstrzykiwany jest w tkanki podskórne przez niewielką igłę. Następuje
przenikanie gazu do okolicznych tkanek a następnie rozszerzenie drobnych naczyń
krwionośnych, zwiększenie przepływ krwi i tlenu oraz składników odżywczych. Iniekcja
CO2 stymuluje kolagen w związku z czym skóra nabiera sprężystości i jędrności.
Zwiększona ilość dwutlenku węgla uruchamia również kilka mechanizmów
powodujących dostarczenie do obszaru poddawanego zabiegowi większej ilości
tlenu. Carboxyterapia to doskonała terapia dla osób nawet z zaawansowanym
cellulitem.
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