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PORADA EKSPERTA

Endermologia vs. cellulit
i nadmiar tkanki tłuszczowej
Większość kobiet ma genetycznie uwarunkowane skłonności do gromadzenia tkanki tłuszczowej w określonych partiach
ciała (głównie brzuch, biodra, pośladki i uda). Bardzo często
pomimo diety i aktywności fizycznej tkanka tłuszczowa utrzymuje się na pewnych obszarach ciała. Dlatego, aby odzyskać
i utrzymać ładną figurę, potrzeba czegoś więcej. Zabieg ENDERMOLOGII to sprawdzony i skuteczny sposób walki z nadmiarem tkanki tłuszczowej i cellulitem. To całkowicie naturalna,
nieinwazyjna metoda modelowania sylwetki, ciesząca się dużą
popularnością wśród pacjentek naszej Kliniki.

Co to jest ENDERMOLOGIA?

Endermologia to masaż podciśnieniowy/próżniowy za pomocą sterowanej komputerowo głowicy, która składa się ruchomych, niezależnie pracujących rolek oraz komory ssącej. Taki
masaż oddziałuje na skórną i podskórną tkankę łączną, uaktywnia metabolizm tkanki tłuszczowej opornej na dietę i ćwiczenia
oraz stymuluje do produkcji włókien kolagenowych. Dzięki
pobudzeniu metabolizmu, organizm szybciej eliminuje toksyny
i tłuszcz z organizmu. W związku z powyższym ma działanie:
odchudzające, odmładzające, oczyszczające, konturujące. Warto zwrócić uwagę, że masaż próżniowy ma również zastosowanie w medycynie: poprawia sytuację w syndromie niewydolności żylnej (uczucie ciężkości w kończynach), zmniejsza obrzęki
pooperacyjne, zapobiega powstawaniu rozrośniętych i ściągających blizn, zapewnia rozluźnienie mięśni i stawów, pomaga
w walce z bólem oraz w rehabilitacji pourazowej.

Dla kogo przeznaczony jest ten zabieg?

Najbardziej spektakularne efekty osiągną osoby, chcące zlikwidować cellulit, wyszczuplić i wymodelować sylwetkę. Jest
to zabieg, który również stymuluje tkankę do odnowy biologicznej, dlatego jest polecany osobom, które pragną poprawić kontury twarzy i elastyczność jej skóry.

Jak wygląda zabieg?

Przed zabiegiem każdy pacjent obowiązkowo wypija szklankę
wody. Następnie pacjent ubiera się w specjalistyczny kombinezon,
przylegający do ciała, dzięki czemu maszyna nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podczas masażu ciała głowicą VACUUM,
między rolki zostaje wciągnięty fałd skórny, która przybiera kształt
fali. Skóra jest rolowana od wewnątrz i na zewnątrz – w ten sposób zabieg oddziałuje na głębokie jej warstwy, a tkanka jest pobudzana do regeneracji. Intensywność masażu zależy od partii ciała.
Po zabiegu podana jest kolejna porcja wody.

Dzień Otwarty Strefy
Odchudzania i Modelowania
Body Space
Pod takim
hasłem
12 stycznia 2017
roku odbył się
event,
zorganizowany
przez
CosmoBelle
Clinic mieszczący
się w Tychach
przy ul. Barona 30.

D

o dyspozycji gości
oddana została bogato
wyposażona sala treningowa Strefy Odchudzania
i Modelowania Body Space,
gdzie można było poćwiczyć
na nowoczesnych urządzeniach Body Space (Bieżnia Infrared, Vacu therm, Rowerek
leżący, Body Roll, Collagen
New Age).
Specjaliści z zakresu dietetyki, fizjoterapii oraz kosmetologii udzielali fachowych
porad oraz informacji na
temat zdrowego odżywiania,
prawidłowego
dbania
o postawę oraz rodzaju i spe-

Przekazanie przez producenta Body Space bieżni Vacu Therm na licytację Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

cyfikacji zabiegów kosmetologicznych, wspomagających
nas w walce o wymarzoną
sylwetkę.
Gościem specjalnym wieczoru był aktor „Barw Szczęścia”, wokalista zespołu
„Ava” Marek Molak (prywatnie wielki fan Fit Life).

Niewątpliwie głównym
punktem tego wieczoru było
przekazanie przez producenta Body Space jednej z bieżni
Vacu Therm na licytację Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W czasie eventu każdy gość
mógł skosztować przepyszne-

go cateringu dietetycznego
firmy Na Zdrowie, a także
napić się wykwintnego włoskiego wina serwowanego
przez Osteria le Botti.
Organizatorzy serdecznie
dziękują za obecność wszystkim gościom.
Emi
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Jakie są główne efekty zabiegu?

Przede wszystkim widoczna jest redukcja cellulitu – także
zaawansowanego (2 i 3 stopień). Nierówności na skórze dzięki drenażowi układu limfatycznego, ulegają mocnemu – często 100% wygładzeniu. Zauważalna jest również redukcja
obwodu problematycznych partii ciała. Poprawa się napięcie
mięśniowe oraz krążenie krwi.

Jak często zabieg powinien być przeprowadzany?

Najlepsze efekty przynosi seria 10 zabiegów co 2-3 dni. Po
upływie 6 miesięcy wykonany powinien zostać zabieg „przypominający”. Dla osób z wyjątkowo uporczywą tkanką tłuszczową, zaleca się połączenie zabiegu Endermologii z zabiegiem Liposukcji utradźwiękowej.
Serdecznie zapraszam na bezpłatną Konsultację do CosmoBelle Clinic, podczas której zanalizujemy problem oraz wybierzemy najlepszą metodę do pozbycia się go.
CosmoBelle Clinic
Tychy, ul. Barona 30
Balbina Centrum
tel. 32 788 16 02, 509 563 700
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www.cosmobelle.pl
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W trakcie eventu specjaliści udzielali fachowych porad
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