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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? 

Masaż próżniowy 
w zabiegach łączonych

Fot. Mrotex Group



Ż yjemy w wiecie, gdzie 
czas jest dro szy od pie-
ni dzy, a klient wiado-
my jest swoich potrzeb 
i oczekuje skutecznych 

oraz szybkich rozwi za . Taka postawa 
obliguje dzisiejsze kliniki urody do 
sta ego rozwoju. Klient daje nam kredyt 
zaufania, oddaj c siebie w nasze r ce 
i musimy podej  do rozwi zania jego 
problemów holistycznie, traktuj c jego 
cia o jak drogocenn  wi tyni , któr  
trzeba podda  renowacji, by móg  na 
nowo cieszy  si  jej pi knem. Klinika 
urody to mechanizm naczy  po czo-
nych, gdzie w naturalnej równowadze 
wspó pracuj  za sob  lekarze, kosme-
tolodzy i piel gniarki, tworz c spójn  
ca o . Ka da pierwsza wizyta w gabi-
necie beauty jest spotkaniem zapoznaw-
czym. Musimy pozna  oczekiwania 
klienta oraz upewni  si , e rozumie-
my jego wizj  i jeste my w stanie j  
zrealizowa . Odkrywamy, w czym tkwi 

problem, dlaczego dosz o do zmian 
w sylwetce, jakie jest ich pod o e i jakie 
widzimy rozwi zanie. Zawsze warto 
wskazywa  klientom trzy elementy, 
które musz  wspó istnie , aby my mogli 
wspólnie osi gn  zadowalaj ce i trwa e 
efekty. S  nimi zdrowa dieta, aktywno  
 zyczna oraz zabiegi wspomagaj ce 

procesy lipolityczne.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD 
MASAŻU PRÓŻNIOWEGO 

Masa  pró niowy (endermologia) to ta-
ki „naprawiacz”, który powoduje, e na-
gle nasz organizm budzi si  z zimowego 
snu i znów zaczyna efektywnie praco-
wa . Pierwsze dzia ania koncentruj  si  
na usprawnianiu procesów, które zacho-
dz  w naszym organizmie. Mechaniczny 
masa  pró niowy czy w sobie technik  
drena u limfatycznego i masa u pró -
niowego. Zabieg ten uruchamia procesy 
lipolityczne w ca ym organizmie, który 
oczyszcza si  ze z ogów i toksyn. Warto 
podkre li , e nie tylko modeluje on 
sylwetk  i uj drnia cia o, ale wp ywa na 
popraw  funkcjonowania ca ego orga-
nizmu. Pobudza mikrokr enie w skó-
rze, dotlenia, detoksykuje i powoduje 
wyrzut endor  n – hormonów szcz cia, 
które dodaj  nam energii oraz pozy-
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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.

dr Kamila Białek-Galas

Specjalista dermatolog-
-wenerolog, lekarz 
medycyny estetycznej 
Sublimed Krakow

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

tywnie nastrajaj . Jest to technologia 
w 100% naturalna i odbywa si  z sza-
cunkiem dla skóry, a d uga lista jej zalet 
potwierdzona jest ponad 110 badaniami 
klinicznymi niezale nych o rodków na 
wiecie. Warto podkre li , e podczas 

tego zabiegu nie odczuwa si  adnego 
dyskomfortu. Mo na go opisa  jako 
rozlu niaj ce i relaksuj ce doznanie, 
które nie do , e wyszczupla, uj drnia 
i pobudza mikrokr enie, to przy okazji 
wprowadza nas w doskona y nastrój.

FALA AKUSTYCZNA 
I ENDERMOLOGIA 

– POGROMCY CELLULITU
Cellulit to udr ka 80% kobiet i cho  
wydaje si , e powinien dotyczy  g ów-
nie osób z nadwag , to coraz cz ciej 
narzekaj  na t  dolegliwo  nawet 
szczup e osoby. Przyczyn powstawania 
cellulitu jest wiele. Nieodpowiednia 
dieta, brak ruchu, oty o , wahania 
hormonalne, stres, czynniki genetyczne 
to g ówni winowajcy. Na rynku dost p-
ne jest mnóstwo urz dze  redukuj cych 
cellulit. Po ród wszystkich cellulito-
wych pogromców skutecznym rozwi za-
niem jest wykorzystanie fali akustycz-
nej AWT (Acoustic Wave Therapy), 
która pozwala mocno ograniczy , a na-
wet wyeliminowa  widoczne zmiany 
na skórze. Po zabiegu fal  akustyczn  
wskazana jest 30-minutowa aktywno  
 zyczna lub wykonanie drena u lim-

fatycznego. Z pomoc  przychodzi nam 
mechaniczny masa  pró niowy, który 
drenuje i pomaga pozby  si  zb dnych 
produktów przemiany materii. W celu 
uzyskania szybkich i spektakularnych 
efektów czymy te dwa zabiegi w trak-
cie jednej wizyty. Zaleca si  wykonanie 
serii 6-10 zabiegów 1-2 razy w tygodniu. 

Podczas kuracji antycellulitowej mocno 
podkre lamy, jak istotne jest picie 
du ych ilo ci p ynów i przestrzeganie 
lekkostrawnej diety.

W POŁĄCZENIU Z FALĄ RADIOWĄ 
I POLEM MAGNETYCZNYM

Po czenie zabiegu masa u pró niowe-
go z fal  radiow  stosujemy, gdy klient 
oczekuje szybkich zmian w zakresie 
wyszczuplenia, redukcji cellulitu 
i uj drnienia skóry. Wymaga to od 
niego du ej dyspozycyjno ci, gdy  spo-
tykamy si  wówczas 3 razy w tygodniu. 
Dwa razy wykonujemy masa  pró nio-
wy, a trzecia wizyta to zwykle zabieg na 
konkretn , problematyczn  parti , np. 
brzuch, uda, po ladki lub ramiona na 
urz dzeniu z fal  radiow . Je li cz sto-
tliwo  zabiegów stanowi przeszkod , 
staramy si  przez pierwsze cztery tygo-
dnie wykonywa  zabieg masa u pró -
niowego dwa razy w tygodniu i przepla-
ta  go fal  radiow  co 10 dni. Po tym 
okresie kontynuujemy zabiegi masa u 
pró niowego raz w tygodniu i co 10 dni 
fala radiowa. Liczba zabiegów zale na 
jest od efektów, jakie chcemy uzyska  
i od stylu ycia naszego klienta. Przy 
tego typu zabiegach niezb dny jest 

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. 



68 KOSMETOLOGIA

ruch, dzi ki któremu jeste my w stanie 
uzyska  naprawd  wietne rezultaty. 
Wspomaga on procesy usuwania z ogów 
t uszczowych, a nasze cia o zyskuje na 
j drno ci i zdrowym wygl dzie. Zabiegi 
oparte na mechanicznym masa u 
pró niowym i fali radiowej wzmacniaj  
si  wzajemnie i wyra nie pog biaj  
efekt wyszczuplenia, redukcji cellulitu 
oraz likwidacji obrz ków. Urz dzenie 
uruchamia w tkankach proces neoko-
lagenezy, co skutkuje popraw  napi -
cia, zag szczenia i uj drnienia cia a. 
Impulsowe pole magnetyczne pobudza 
angiogenez , dzi ki czemu tkanka 

czna jest lepiej dotleniona i od y-
wiona. Multipolarna fala radiowa RF 
podnosi temperatur  tkanek do 39-45 
stopni, obkurczaj c komórki t uszczo-
we, zmniejszaj c cellulit, a w efekcie 
redukuj c obwody.

AGENT 
DO ZADAŃ SPECJALNYCH

W sytuacji, gdy mamy do czynienia 
z miejscowo zlokalizowan  tkank  
t uszczow  oporn  na diet  i gimna-
styk , takie jak: „oponka” na brzuchu, 

bryczesy, wewn trzna partia ud lub 
inne g boko le ce depozyty t usz-
czowe, skuteczne jest zastosowanie 
technologii HIFU. Zabieg ten pozwala 
konturowa  sylwetk , usuwaj c g -
boko zlokalizowany nadmiar t usz-
czu, jednocze nie uj drniaj c skór . 
Ultrad wi ki pozytywnie wp ywaj  na 
w ókna kolagenowe, dlatego wyszczu-
pleniu sylwetki towarzyszy uj drnienie 
bez ryzyka rozci gni cia skóry. Skon-
centrowane ultrad wi ki uszkadzaj  
komórki t uszczowe na odpowiedniej 
g boko ci, przyspieszaj c metabolizm, 
powoduj c ich rozpad, a w konse-
kwencji zmniejszenie grubo ci tkanki 
t uszczowej. Zabieg polega na przyk a-
daniu do skóry jednej lub dwóch g o-
wic, dzia aj cych na ró nej g boko ci 
tkanek – 9 mm i 13 mm. Je li istnieje 
potrzeba, mo emy jednocze nie zadzia-
a  zarówno na komórki t uszczowe 

ulokowane na g boko ci 13 mm, jak 
i na te umiejscowione p ycej, tworz c 
procedur  dostosowan  do indywidual-
nych potrzeb. Za pomoc  fa domierza 
dobieramy odpowiedni  g boko , na 
któr  maj  by  nakierowane ultrad -
wi ki i wykonujemy zabieg wybranym 
przetwornikiem lub czymy oba.
Dobrym rozwi zaniem jest urz dze-
nie HIFU wyposa one w precyzyjny 
skaner. Dzi ki temu mamy pewno  
równomiernej dystrybucji impulsów 
na jednej g boko ci linia przy linii, co 
zapewnia skuteczno  zabiegu. Warto 
podkre li , e dzi ki efektywno ci 
i precyzji urz dzenia jest to terapia 
tylko jednego zabiegu. To sprawia, e 
jest rekomendowan  metod  dla osób, 
które nie mog  sobie pozwoli  na regu-
larne wizyty w gabinecie i potrzebuj  
rozprawi  si  z niechcianym t uszczem 

za jednym razem. Na efekt ostateczny 
nale y jednak poczeka . Rozpad komó-
rek t uszczowych i ich metabolizm nie 
zachodzi w jednej chwili. Z ka dym 
miesi cem widzimy coraz wi kszy 
ubytek tkanki t uszczowej, ale opty-
malne rezultaty mierzymy po trzech 
lub czterech. Jeden zabieg pozwala na 
zmniejszenie grubo ci tkanki t uszczo-
wej o oko o 2,5 cm, czyli o 1 rozmiar. 
Mo na jednak osi gn  jeszcze lepsze 
efekty, je li klient zmienia sposób 
od ywiania, w cza do swojego planu 
tygodnia aktywno   zyczn  i dodat-
kowo korzysta z zabiegów masa u 
pró niowego. Konturowanie sylwetki 
i uzyskanie spektakularnych efektów 
wyszczuplenia i uj drnienia cia a 
wymaga konsekwencji i dyscypliny. 
Zawsze warto wi c motywowa  klien-
ta, aby by  nadal konsekwentny i nie 
zaprzepa ci  osi gni tego rezultatu.
Korzystanie z zabiegów masa u pró -
niowego polecane jest równie  w celu 
utrzymania ju  osi gni tych efektów, 
jako urodowego „must have”. Coraz 
wi cej klientów traktuje je jako sposób 
na ycie, ciesz c si  doskona  sylwetk . 
Obserwuje si  rosn ce zainteresowanie 
zabiegiem równie  w ród m czyzn, 
którzy doceniaj  dobroczynny wp yw 
masa u pró niowego na organizm. 
Chwal  sobie efekt redukcji nadmiernej 
tkanki t uszczowej, ale równie  usuni -
cie toksyn z organizmu, rozlu nienie 
spi tych mi ni, co cz sto ma miejsce 
po treningu si owym, a tak e wyrzut 
endor  n, b d cy niepodwa-
aln  zalet  tego zabiegu.

Magda Ziemba 
w a cicielka salonu Epilaser 

Medicine & Beauty

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.

Fot. Mrotex Group
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