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Masaż próżniowy
w zabiegach łączonych
Mechaniczny masaż próżniowy, powszechnie zwany endermologią, już dawno podbił rynek
usług beauty. Obecnie coraz częściej technologię tę stosuje się w połączeniu z innymi
terapiami, co dodatkowo zwiększa skuteczność zabiegową w walce z tak trudnymi do
usunięcia zmianami, jak cellulit czy depozyty tłuszczowe niektórych partii ciała. W jakich
duetach najlepiej wypada masaż próżniowy?
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yjemy wbĂwiecie, gdzie
czas jest droĝszy od pieniÚdzy, abklient Ăwiadomy jest swoich potrzeb
iboczekuje skutecznych
oraz szybkich rozwiÈzañ. Taka postawa
obliguje dzisiejsze kliniki urody do
staïego rozwoju. Klient daje nam kredyt
zaufania, oddajÈc siebie wbnasze rÚce
ibmusimy podejĂÊ do rozwiÈzania jego
problemówbholistycznie, traktujÈc jego
ciaïo jak drogocennÈ ĂwiÈtyniÚ, którÈ
trzeba poddaÊ renowacji, by mógï na
nowo cieszyÊ siÚ jej piÚknem. Klinika
urody to mechanizm naczyñ poïÈczonych, gdzie wbnaturalnej równowadze
wspóïpracujÈ za sobÈ lekarze, kosmetolodzy ibpielÚgniarki, tworzÈc spójnÈ
caïoĂÊ. Kaĝda pierwsza wizyta wbgabineciebbeautybjest spotkaniem zapoznawczym. Musimy poznaÊ oczekiwania
klienta oraz upewniÊ siÚ, ĝe rozumiemy jego wizjÚ ibjesteĂmy wbstanie jÈ
zrealizowaÊ. Odkrywamy, wbczym tkwi

Połączenie zabiegu
endermicznego z falą radiową
stosujemy, gdy klient oczekuje
szybkich zmian w zakresie
wyszczuplenia, redukcji cellulitu
i ujędrnienia skóry.

problem, dlaczego doszïo do zmian
wbsylwetce, jakie jest ich podïoĝe ibjakie
widzimy rozwiÈzanie. Zawsze warto
wskazywaÊ klientom trzy elementy,
które muszÈ wspóïistnieÊ, abyĂmy mogli
wspólnie osiÈgnÈÊ zadowalajÈce ibtrwaïe
efekty. SÈ nimi zdrowa dieta, aktywnoĂÊ
ğzyczna oraz zabiegi wspomagajÈce
procesy lipolityczne.
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD
MASAŻU PRÓŻNIOWEGO
Masaĝ próĝniowyb(endermologia) to taki „naprawiacz”, który powoduje, ĝe nagle nasz organizm budzi siÚ zbzimowego
snu ibznów zaczyna efektywnie pracowaÊ. Pierwsze dziaïania koncentrujÈ siÚ
na usprawnianiu procesów, które zachodzÈ wbnaszym organizmie.bMechaniczny
masaĝ próĝniowybïÈczy wbsobie technikÚ
drenaĝu limfatycznego ibmasaĝu próĝniowego. Zabieg ten uruchamia procesy
lipolityczne wbcaïym organizmie, który
oczyszcza siÚ ze zïogów ibtoksyn. Warto
podkreĂliÊ, ĝe nie tylko modeluje on
sylwetkÚ ibujÚdrnia ciaïo, ale wpïywa na
poprawÚ funkcjonowania caïego organizmu. PobudzabmikrokrÈĝeniebwbskórze, dotlenia, detoksykuje ibpowoduje
wyrzut endorğn –bhormonów szczÚĂcia,
które dodajÈ nam energii oraz pozy-

tywnie nastrajajÈ. Jest to technologia
wb100% naturalna ibodbywa siÚ zbszacunkiem dla skóry, abdïuga lista jej zalet
potwierdzona jest ponad 110 badaniami
klinicznymi niezaleĝnych oĂrodków na
Ăwiecie. Warto podkreĂliÊ, ĝe podczas
tego zabiegu nie odczuwa siÚ ĝadnego
dyskomfortu. Moĝna go opisaÊ jako
rozluěniajÈce ibrelaksujÈce doznanie,
które nie doĂÊ, ĝe wyszczupla, ujÚdrnia
ibpobudzabmikrokrÈĝenie, to przy okazji
wprowadza nas wbdoskonaïy nastrój.
FALA AKUSTYCZNA
I ENDERMOLOGIA
– POGROMCY CELLULITU
Cellulit to udrÚka 80% kobiet ibchoÊ
wydaje siÚ, ĝe powinien dotyczyÊ gïównie osób zbnadwagÈ, to coraz czÚĂciej
narzekajÈ na tÚ dolegliwoĂÊ nawet
szczupïe osoby. Przyczyn powstawania
cellulitu jest wiele. Nieodpowiednia
dieta, brak ruchu, otyïoĂÊ, wahania
hormonalne, stres, czynniki genetyczne
to gïówni winowajcy. Na rynku dostÚpne jest mnóstwo urzÈdzeñ redukujÈcych
cellulit. PoĂród wszystkich cellulitowych pogromców skutecznym rozwiÈzaniem jest wykorzystanie fali akustycznej AWT (Acoustic Wave Therapy),
która pozwala mocno ograniczyÊ, abnawet wyeliminowaÊ widoczne zmiany
na skórze. Po zabiegu falÈ akustycznÈ
wskazana jest 30-minutowa aktywnoĂÊ
ğzyczna lub wykonanie drenaĝu limfatycznego. ZbpomocÈ przychodzi nam
mechaniczny masaĝ próĝniowy, który
drenuje ibpomaga pozbyÊ siÚ zbÚdnych
produktów przemiany materii. Wbcelu
uzyskania szybkich ibspektakularnych
efektów ïÈczymy te dwa zabiegi wbtrakcie jednej wizyty. Zaleca siÚ wykonanie
serii 6-10 zabiegów 1-2 razy wbtygodniu.

dr Kamila Białek-Galas
Specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz
medycyny estetycznej
Sublimed Krakow
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Endermologia łączy w sobie
technikę drenażu limfatycznego
i masażu próżniowego.
Zabieg ten uruchamia
procesy lipolityczne w całym
organizmie, który oczyszcza się
ze złogów i toksyn.

Podczas kuracji antycellulitowej mocno
podkreĂlamy, jak istotne jest picie
duĝych iloĂci pïynów ibprzestrzeganie
lekkostrawnej diety.
W POŁĄCZENIU Z FALĄ RADIOWĄ
I POLEM MAGNETYCZNYM
PoïÈczenie zabiegu masaĝu próĝniowego zbfalÈ radiowÈ stosujemy, gdy klient
oczekuje szybkich zmian wbzakresie
wyszczuplenia, redukcji cellulitu
ibujÚdrnienia skóry. Wymaga to od
niego duĝej dyspozycyjnoĂci, gdyĝ spotykamy siÚ wówczas 3 razy wbtygodniu.
Dwa razy wykonujemy masaĝ próĝniowy, abtrzecia wizyta to zwykle zabieg na
konkretnÈ, problematycznÈ partiÚ, np.
brzuch, uda, poĂladki lub ramiona na
urzÈdzeniu zbfalÈ radiowÈ. JeĂli czÚstotliwoĂÊ zabiegów stanowi przeszkodÚ,
staramy siÚ przez pierwsze cztery tygodnie wykonywaÊ zabieg masaĝu próĝniowego dwa razy wbtygodniu ibprzeplataÊ go falÈ radiowÈ co 10 dni. Po tym
okresie kontynuujemy zabiegi masaĝu
próĝniowego raz wbtygodniu ibco 10 dni
fala radiowa. Liczba zabiegów zaleĝna
jest od efektów, jakie chcemy uzyskaÊ
ibod stylu ĝycia naszego klienta. Przy
tego typu zabiegach niezbÚdny jest

Sublimed powstał z myślą o osiąganiu celów
zabiegowych z zastosowaniem najbardziej
skutecznych technologii, połączonych
z profesjonalną opieką lekarzy specjalistów.
W okresie wiosennym rozszerzamy naszą
ofertę o zabiegi Icoone Laser – najbardziej
skuteczną metodę nieinwazyjnego
modelowania sylwetki, redukcji cellulitu
i złogów tłuszczu. Zabieg jest całkowicie
bezpieczny dla skóry naczyniowej. W celu
osiągnięcia jeszcze lepszych efektów
łączymy zabiegi Icoone z karboksyterapią.
Precyzyjny drenaż limfatyczny Icoone
przygotuje organizm pacjenta do zabiegu
karboksyterapii, zwiększajac skuteczność
działania obydwu zabiegów. Zabiegi
modelujące sylwetkę Icoone Laser
gwarantują osiągnięcie widocznych efektów
w bardzo krótkim czasie.
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Korzystanie z zabiegów
endermologii polecane jest
również w celu utrzymania
już osiągniętych efektów, jako
urodowego „must have”. Coraz
więcej klientów traktuje ją,
jako sposób na życie i korzysta
przez lata, ciesząc się doskonałą
sylwetką.

ruch, dziÚki któremu jesteĂmy wbstanie
uzyskaÊ naprawdÚ Ăwietne rezultaty.
Wspomaga on procesy usuwania zïogów
tïuszczowych, abnasze ciaïo zyskuje na
jÚdrnoĂci ibzdrowym wyglÈdzie. Zabiegi
oparte na mechanicznym masaĝu
próĝniowym ibfali radiowej wzmacniajÈ
siÚ wzajemnie ibwyraěnie pogïÚbiajÈ
efekt wyszczuplenia, redukcji cellulitu
oraz likwidacji obrzÚków. UrzÈdzenie
uruchamia wbtkankach proces neokolagenezy, co skutkuje poprawÈ napiÚcia, zagÚszczenia ibujÚdrnienia ciaïa.
Impulsowe pole magnetyczne pobudza
angiogenezÚ, dziÚki czemu tkanka
ïÈczna jest lepiej dotleniona ibodĝywiona. Multipolarna fala radiowa RF
podnosi temperaturÚ tkanek do 39-45
stopni, obkurczajÈc komórki tïuszczowe, zmniejszajÈc cellulit, abwbefekcie
redukujÈc obwody.
AGENT
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Wbsytuacji, gdy mamy do czynienia
zbmiejscowo zlokalizowanÈ tkankÈ
tïuszczowÈ opornÈ na dietÚ ibgimnastykÚ, takie jak: „oponka” na brzuchu,
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bryczesy, wewnÚtrzna partia ud lub
inne gïÚboko leĝÈce depozyty tïuszczowe, skuteczne jest zastosowanie
technologii HIFU. Zabieg ten pozwala
konturowaÊ sylwetkÚ, usuwajÈc gïÚboko zlokalizowany nadmiar tïuszczu, jednoczeĂnie ujÚdrniajÈc skórÚ.
UltraděwiÚki pozytywnie wpïywajÈ na
wïókna kolagenowe, dlatego wyszczupleniu sylwetki towarzyszy ujÚdrnienie
bez ryzyka rozciÈgniÚcia skóry. Skoncentrowane ultraděwiÚki uszkadzajÈ
komórki tïuszczowe na odpowiedniej
gïÚbokoĂci, przyspieszajÈc metabolizm,
powodujÈc ich rozpad, abwbkonsekwencji zmniejszenie gruboĂci tkanki
tïuszczowej. Zabieg polega na przykïadaniu do skóry jednej lub dwóch gïowic, dziaïajÈcych na róĝnej gïÚbokoĂci
tkanek –b9bmm ib13 mm. JeĂli istnieje
potrzeba, moĝemy jednoczeĂnie zadziaïaÊ zarówno na komórki tïuszczowe
ulokowane na gïÚbokoĂci 13bmm, jak
ibna te umiejscowione pïycej, tworzÈc
procedurÚ dostosowanÈ do indywidualnych potrzeb. Za pomocÈ faïdomierza
dobieramy odpowiedniÈ gïÚbokoĂÊ, na
którÈ majÈ byÊ nakierowane ultraděwiÚki ibwykonujemy zabieg wybranym
przetwornikiem lub ïÈczymy oba.
Dobrym rozwiÈzaniem jest urzÈdzenie HIFU wyposaĝone wbprecyzyjny
skaner. DziÚki temu mamy pewnoĂÊ
równomiernej dystrybucji impulsów
na jednej gïÚbokoĂci linia przy linii, co
zapewnia skutecznoĂÊ zabiegu. Warto
podkreĂliÊ, ĝe dziÚki efektywnoĂci
ibprecyzji urzÈdzenia jest to terapia
tylko jednego zabiegu. To sprawia, ĝe
jest rekomendowanÈ metodÈ dla osób,
które nie mogÈ sobie pozwoliÊ na regularne wizyty wbgabinecie ibpotrzebujÈ
rozprawiÊ siÚ zbniechcianym tïuszczem

za jednym razem. Na efekt ostateczny
naleĝy jednak poczekaÊ. Rozpad komórek tïuszczowych ibich metabolizm nie
zachodzi wbjednej chwili. Zbkaĝdym
miesiÈcem widzimy coraz wiÚkszy
ubytek tkanki tïuszczowej, ale optymalne rezultaty mierzymy po trzech
lub czterech. Jeden zabieg pozwala na
zmniejszenie gruboĂci tkanki tïuszczowej obokoïo 2,5bcm, czyli ob1 rozmiar.
Moĝna jednak osiÈgnÈÊ jeszcze lepsze
efekty, jeĂli klient zmienia sposób
odĝywiania, wïÈcza do swojego planu
tygodnia aktywnoĂÊ ğzycznÈ ibdodatkowo korzysta zbzabiegów masaĝu
próĝniowego. Konturowanie sylwetki
ibuzyskanie spektakularnych efektów
wyszczuplenia ibujÚdrnienia ciaïa
wymaga konsekwencji ibdyscypliny.
Zawsze warto wiÚc motywowaÊ klienta, aby byï nadal konsekwentny ibnie
zaprzepaĂciï osiÈgniÚtego rezultatu.
Korzystanie zbzabiegów masaĝu próĝniowego polecane jest równieĝ wbcelu
utrzymania juĝ osiÈgniÚtych efektów,
jako urodowego „must have”. Coraz
wiÚcej klientów traktuje je jako sposób
na ĝycie, cieszÈc siÚ doskonaïÈ sylwetkÈ.
Obserwuje siÚ rosnÈce zainteresowanie
zabiegiem równieĝ wĂród mÚĝczyzn,
którzy doceniajÈ dobroczynny wpïyw
masaĝu próĝniowego na organizm.
ChwalÈ sobie efekt redukcji nadmiernej
tkanki tïuszczowej, ale równieĝ usuniÚcie toksyn zborganizmu, rozluěnienie
spiÚtych miÚĂni, co czÚsto ma miejsce
po treningu siïowym, abtakĝe wyrzut
endorğn, bÚdÈcy niepodwaĝalnÈ zaletÈ tego zabiegu.
Magda Ziemba
wïaĂcicielka salonu Epilaser
Medicine & Beauty
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