Támogatott cikk

Önt is zavarja a combokon, esetleg felkarokon kialakult cellulit, azaz narancsbőr?
Dr. Vas Krisztina bőrgyógyász szakorvos
szerint a sportolás és
az egészséges életmód ellenére is fennálló makacs narancsbőrre létezik hatékony megoldás.
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Narancsbőrre injekciós kezelést!
MI A CELLULIT?
A bőrben lerakódó salakanyagokat jelenti, amelyek a környezetükből magukhoz vonják
a vizet, és egyre nagyobb úgynevezett „göböcskéket” alakítanak ki. Így a bőr felülete
egyenetlenné válik, narancshéjra hasonlító küllemet vesz
fel. Innen a narancsbőr elnevezés.
Nagyon fontos elkülöníteni a
cellulitiszt a cellulittól, ugyanis
a cellulitisz a dermiszre (a bőr
középső rétege) és a bőraljára
kiterjedő lágyrész-gyulladás,
amely egy súlyos bőrgyógyászati kórkép!

Melyek a cellulit
fokozatai?
0. fokozat: a bőr ráncolásával még nem váltható ki,
álló és fekvő helyzetben
a comb és a far bőre
sima.
1. fokozat: a bőrfelszín sima,
de széthúzva már egyenetlen a felszín.
2. fokozat: felállva látható
az egyenetlenség, fekve
még nem.
3. fokozat: állva és ülve is
látható – sokszor ruhán
keresztül is.

AMELY A CELLULIT LEGÚJABB ÉS LEGHATÉKONYABB
ORVOS-ESZTÉTIKAI
KEZELÉSE?
Az ALIDYA™ (Anti LipoDystrophic Agents) cellulitbontó injekció világújdonság a narancsbőr kezelésében, kúraszerű alkalmazása az egyetlen hatékony megoldás a cellulit
megszüntetésére. Az ALIDYA™
kezelést, Pasquale Motolese
olasz plasztikaisebész-profeszszor fejlesztette ki.

MILYEN GYAKRAN KELL AZ
ALIDYA™ KEZELÉST ELVÉGEZNI?
Heti 1 alkalommal. A narancsbőr mértékétől függően 5–12
kezelés szükséges a sima bőr
elérése érdekében.
MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ
AZ ALIDYA™ KEZELÉSTŐL?
Már az 1. kezelés után látványos
javulás észlelhető, de az eredmény csak kúraszerű alkalmazás mellett marad tartós. Fenn-

Mely tényezők felelősek a cellulit
kialakulásért?
– genetika
– ösztrogén hormon
megnövekedése
– serdülőkorban, terhesség alatt, bizonyos
fogamzásgátlók hatására
– nyirokkeringési zavar
– testsúlynövekedés
– helytelen táplálkozás
– kevés folyadékfogyasztás
– mozgáshiány
– fogyás-hízás gyakori váltakozása

tartó kezelésként havonta 1 kezelés szükséges. Az elért eredmény tartósságát befolyásolják
a genetikai és hormonális tényezők, valamint nagyrészt az
általunk folytatott életmód. A
kezelés mellett, illetve az elért
eredmény megőrzése érdekében javasolt a bő folyadékbevitel, sok zöldség, gyümölcs fogyasztása és a rendszeres mozgás. A megfelelő életmódváltás
mellett az eredmény megőrzése érdekében elegendő lehet
évente 1-2 ismétlő kezelés.
MILYEN ESETLEGES MELLÉKHATÁSOK JELENTKEZHETNEK AZ ALIDYA™ KEZELÉS
SORÁN?
Néhány óráig tartó bőrpír, a
szúrások nyomán minimális felszíni bevérzés.
Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

HIRDETÉS

KI VÉGEZHETI AZ ALIDYA™
KEZELÉST?
Kizárólag szakorvos végezheti
el a kezelést.
HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ALIDYA™ KEZELÉS?
Megfelelő bőrfertőtlenítést követően a hatóanyag-koktélt sok
apró tűszúrással juttatjuk be a
kötőszövetbe kb. 4-6 mm
mélységben.
HOGYAN HAT AZ ALIDYA™ INJEKCIÓS KEZELÉS?
A kötőszövetbe juttatott ALIDYA™ speciális és egyedülálló
összetétele egyszerre kezeli a
cellulit kiváltó okait: a mikrocirkulációt (vérkeringés) és a
nyirokkeringést fokozza, a lerakódott méreganyagokat
megköti, antioxidáns hatású,
valamint lúgosító anyagot tartalmaz.
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