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Pakiety
Home / Pakiety / jednodniowe / dla mam i kobiet w ciąży

Zabiegi po ciąży

pełna oferta

Studio Pięknego Ciała Lados w Warszawie

Warszawa, ul.Berezyńska 26

Okres ciąży oraz poród to dla kobiecego ciała
duże obciążenie. 

15% taniej z kartą B&H

TOŁPA SPA
BOROWINOWE we
Wrocławiu
ul.Oławska 27/29
50-123 Wrocław

Centrum masażu
tajskiego CHAIYO we
Wrocławiu
ul.Ruska 35
50-079 Wrocław

Salonik Fryzjerski "AGA"
we Wrocławiu
ul.Sokolnicza 7
53-676 Wrocław

Sonda B&H

Czym najlepiej usunąć zmarszczki?

zastosować botoks 25%

zastosować kwas hialuronowy 8%

są inne, lepsze możliwości 25%

niczym 8%

jednodniowe (158)

Business Day Spa

dla nastolatków

dla przyjaciółek

dla wszystkich

dla mam i kobiet w ciąży

dla niej

dla niego

dla dwojga

ślubny

dwudniowe (27)

czterodniowe (9)

pięciodniowe (9)

tygodniowe (21)

czternastodniowe (3)

trzydniowe (63)

Business & Spa (2)

świąteczne (6)

sylwestrowe (7)

Wczasy odchudzające

(5)

Zabiegi po ciąży

Okres ciąży oraz poród to dla kobiecego ciała duże obciążenie. 

Proponujemy młodym mamom specjalnie wybrane zabiegi, które

pozwolą szybko wrócić do formy sprzed okresu ciąży. Zabiegi po ciąży

 mają za zadanie wzmocnić mięśnie brzucha, ujędrnić skórę i piersi,

spłycić rozstępy, pozbyć się nadmiaru niepotrzebnych kilogramów,

powrócić do dawnej kondycji i nabrać nowych sił. Niestety w okresie

poporodowym występuje wiele przeciwskazań do wykonywania

zabiegów, dlatego zabiegi  po ciąży  dobierane są indywidualnie dla

każdej młodej mamy. Zawsze przed wyborem zabiegów przeprowadzana

jest szczegółowa konsultacja. Zachęcamy również do konsultacji z

własnym lekarzem prowadzącym.

Zabiegi  po porodzie naturalnym:

Okres 0 - 3 mc po porodzie - jedyny zabieg jaki można wykonywać to

Icoone. Jest to zabieg, który można wykonywać już po dwóch tygodniach po

porodzie.

Okres 3 mc po porodzie - można wykonywać zabieg Icoone. Pozostałe

zabiegi można wykonywać pod warunkiem zakończenia okresu karmienia.

Zabiegi po cesarskim cięciu:

Zabiegi na brzuch:

Najważniejszym i bezwzględnym przeciwskazaniem, jest nie zagojona

blizna. Wyjątkiem jest zabieg Icoone, który można wykonywać w czasie

gojenia się blizy. Zabieg jest wykonywany nad blizną.

Okres 0 - 3 mc po porodzie - w tym okresie dozwolony jest tylko zabieg

Icoone.

Okres 3 - 6 mc po porodzie - Icoone, masaż manualny, Focus Rf+ pod

warunkiem zagojenia blizny.

Okres 6 - 12 mc po porodzie - Icoone, masaż manualny, Elektroskultur,

Masaż bańką, Focus Rf+.

Okres 12 mc po porodzie - można wykonywać wszystkie zabiegi.

Zabiegi na pozostałe powierzchnie ciała:

Okres 0 - 3 mc - w tym okresie dozwolony jest tylko zabieg Icoone.

Okres 3-6 mc po porodzie - Icoone, masaż manualny, masaż bańką, Focus

Rf, SkinShock, Body Health,Biogenie, Elektrostymulacja New Life.

Okres po 6 mc - można wykonywać wszystkie zabiegi - z wyłączeniem

obszaru brzucha.

Okres karmienia - zabiegi zabronione: Elektroskultur, Power Slim

Kapsuła, Biogenie, Lipo Kontour, Masaż bańką w wykorzystaniem kremu

cynamonowego.

Zabiegi na biust:

Po okresie karmienia - Icoone, New Life, Nnm Derma Lift.

Okres karmienia - Icoone, Senum.

Wyślij znajomemu Drukuj

Treść Galeria (1) Mapa Kontakt

Nazwa:

Miasto:

Województwo: - Wybierz -

Kategoria: - Wybierz -

zobacz wszystkie

Obiekty Usługi Artykuły Społeczność
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