Támogatott cikk
– Milyen esetleges mellékhatások jelentkezhetnek a kezelés
során, és utána?
– A kezelt területen bőrpír, a
kezelés során csipkedő fájdalom a kezelés után minimális
oedema (duzzanat) jelentkezhet 1–2 órán át. Nagyon ritkán
átmenetileg csomók alakulhatnak ki a zsírszövetben, amelyek
folyamatosan elbomlanak.

A MAKACS ZSÍRPÁRNÁKRA IS
VAN MEGOLDÁS
Önt is zavarják a tornázás és
diétázás ellenére is lefogyhatatlan zsírpárnák? Megkérdeztük dr. Vas Krisztinát, milyen
technológia áll rendelkezésünkre, ha nagyobb területeken szeretnénk körülírt zsírfelesleget eltüntetni.
A LIPOSONIC technológia a
legmodernebb, legújabb és a
leghatékonyabb, orvos által
végzett alakformáló eljárás,
ami kiválóan alkalmas a zsírfelesleg felszámolására – tudtuk
meg dr. Vas Krisztinától.
– Mi a LIPOSONIC technológia?
– Az orvosi LIPOSONIC technológia a test HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
kezelésének továbbfejlesztett,
hatékonyabb verziója. A kezelőfejből magas intenzitású, emberi fülnek hallhatatlan, fókuszált ultrahang távozik, amely a
zsírszövetbe hatol 8 mm és 13
mm mélységben. A pásztázó
kezelőfejben 576 pontból álló
mátrixrácsot képez az ultra-

Miben segít
a LIPOSONIC
technológia?
- zsírpárnák csökkenése
- testkontúrok javítása
- alhasi, problémásabb
terület vékonyítása
- térdek belső felén található zsírréteg eltüntetése
- kar megereszkedett bőrének feszesítése

hang: 2 mélységben és több dimenzióban hatásos a kezelés.
Ez a kezelési mélység messze
meghaladja az ezidáig alkalmazott készülékekkel elért szöveti
mélységeket. Az ultrahanghullámok hatására a zsírsejtek rezgésbe jönnek, melynek következtében magas hő (60–70 °C)
keletkezik anélkül, hogy a bőrfelszín károsodna. A magas hő
hatására a zsírsejtek szétpukkannak, a bennük lévő zsírtartalom elfolyósodik. Az elhalt sejtek és az elfolyósodott zsíranyag a nyirokrendszeren
keresztül kiürül. A kezelés során
a kezelt zsírszövet sejtjeinek kb.
90%-a pusztul el véglegesen.
Mindeközben a kollagénrostok
összehúzódása és az új kollagénrostok képződése, a kezelt
terület feszesedését idézi elő.

nak. Azoknak a pácienseinknek,
akik a mozgás és fogyókúra ellenére sem tudnak megszabadulni makacs zsírpárnáiktól.
– Mennyi időt vesz igénybe a
kezelés?
– Egy nagyobb terület kezelése
körülbelül 60 percig tart.
– Milyen gyakran lehet az alakformáló kezelést elvégezni?
– Egy alkalom már több centiméternyi, látható zsírrétegcsökkenést eredményezhet, ezért
nem szükséges a kezelést ismételni. Azonban vastag zsírréteg
esetén ugyanazon a területen 3
havonta ismételhető a LIPOSONIC kezelés. Más testtájakon 2
hét különbséggel elvégezhetőek a zsírbontó kezelések.

– Mit tehet a páciens a tartós
eredmény érdekében?
– A kezelést követően nagyon
fontos az életmódváltás –
rendszeres testmozgás, szénhidrátcsökkentett diéta, bő folyadékbevitel –, mivel az életben maradt zsírsejtjeink energiadús étrend mellett képesek
többszörösükre duzzadni, így
ismételten hízást észlelünk a
korábban már karcsú testtájon.
Szakértő: dr. Vas Krisztina,
bőrgyógyász szakorvos

A technológia
előnyei:
– legmélyebben ható nem
sebészi orvosi technológia
– klinikailag bizonyított hatékonyság
– garantált eredmények és
biztonság
– rendkívül gyors, kíméletes
– jelentős feszesedés és narancsbőr csökkentés
– kiváló kiegészítő kezelés
diéta és testedzés mellé
– nincs felépülési idő

HIRDETÉS

– Mennyi ideig tart a zsírbontás
és a feszesedés?
– Az aktív zsírbontás eltarthat
8–12 hétig: a 3. héttől már megfigyelhető a karcsúsodás és a
feszesedés. A végleges eredmény a kezelés utáni 3. hónapban látható és mérhető. Az első
kezelést követően 2,5–4,5 cm
közötti karcsúsodás érhető el,
amit nagy páciensszámú, külföldi klinikai vizsgálatok is igazolnak.
– Kinek ajánlható a kezelés?
– Mindenkinek, aki szeretné műtét nélkül, természetes módon
csinosabbá varázsolni alakját.
Azoknak, akik szeretnének megszabadulni makacs zsírpárnáktól
és feszesebb testkontúrokra
vágynak. Olyan pácienseknek,
akik szülés után az eredeti testkontúrok visszaállítására vágyLILLAMAGAZIN | 3

