Redukcja HI-TECH tkanki tłuszczowej
Procedury z zakresu HI-TECH wykorzystują nowatorskie rozwiązania, służące do rozbijania, uszkadzania i
bezoperacyjnego usuwania tkanki tłuszczowej. Efektem zabiegu jest precyzyjnie wymodelowana sylwetka,
bez śladów blizn. Metody te doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie diety i ćwiczeń u osób z BMI w
granicach normy. Lekarz lub kosmetolog po wcześniej przeprowadzonej konsultacji zaleci właściwą
technikę – bezpieczną dla Pacjenta i dającą satysfakcjonujące efekty.

Warianty usługi:
Modelowanie ciała HI-TECH
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Modelowanie ciała HI-TECH
Do nieinwazyjnego modelowania sylwetki możemy
wykorzystać wiele technik polegających na rozbijaniu

KOSZT:

300-2500 zł

tkanki tłuszczowej poprzez masaż, uderzenia falą radiową
lub działanie temperatury (podgrzanie bądź zmrożenie
tkanki tłuszczowej). Termiczny masaż (Venus Legacy) z
wykorzystaniem wielobiegunowych fal radiowych to
sprawdzona metoda pulsacyjnego pola magnetycznego.
Mechaniczny masaż podciśnieniowy (ICOONE) to

OBSZAR:

ciało
ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:

1

procedura bezpieczna i przyjemna dla Pacjenta, często
stosowana jako alternatywa dla drenażu limfatycznego.
Technika wymrażania tkanki tłuszczowej (Zeltiq) cieszy się
największą popularnością i skutecznością. Zabieg trwa 2-3
godziny, jest bezbolesny i komfortowy dla Pacjenta. W
czasie jego trwania można skorzystać z innej procedury
regenerującej

skórę

przeciwstarzeniowo.

twarzy

Podobną

i

działającej

popularnością

i

skutecznością może pochwalić się metoda polegająca na
połączeniu wymrażania tkanki tłuszczowej z poprawą
mikrokrążenia, dzięki działaniu fali radiowej (Proshock Ice).
O rodzaju zabiegu decyduje lekarz lub kosmetolog podczas
konsultacji, zawsze po zapoznaniu się z stanem zdrowia
Pacjenta i jego oczekiwaniami.

Usługa dokonywana w:
Klinika Estetyki budynek Marriott

Jak przygotować się do zabiegu?
Zabiegi modelowania sylwetki, mimo iż należą do małoinwazyjnych technik, wymagają właściwej
kwaliﬁkacji przez kosmetologa lub lekarza medycyny estetycznej.
W zależności od wskazanej techniki zabiegu, różne są przeciwwskazania do jego wykonania oraz zalecenia
pozabiegowe. W niektórych przypadkach mogą pojawić się drobne zasinienia, a sama skóra może być
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obolała i zaczerwieniona.

WSKAZANIA
Wskazaniem do zabiegów nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej jest miejscowa otyłość przy
zachowaniu wskaźnika BMI w normie. Zabiegi zaleca się również w przypadku cellulitu, wiotkości
skóry oraz obrzęków. Są stosowane jako terapia uzupełniająca przy odchudzaniu i po lub w
trakcie redukcji wagi.

PRZYGOTOWANIA
W pierwszym etapie przeprowadza się dokładny wywiad, można też dokonać pomiaru obwodów
okolicy zabiegowej. Dopiero po wykluczeniu przeciwwskazań można przystąpić do zabiegu.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazaniem do zabiegu są choroby nowotworowe, choroby pęcherzowe skóry, epilepsja,
implanty elektroniczne/metalowe, łuszczyca w fazie zapalnej w miejscu zabiegu, nowotworowe i
przednowotworowe zmiany na skórze, przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania
zabiegu oraz stany zapalne skóry.
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