Támogatott cikk
Önt is zavarja az
állív alatti zsírfelesleg, ugyanakkor tart a plasztikai sebészi beavatkozásoktól?
Dr. Vas Krisztina
szerint létezik nemsebészi megoldás is a „lefogyhatatlan” toka
eltűntetésére.

Fine Thread Contour Therapy
(FTC) kezelés alkalmazható.
MILYEN ESETLEGES MELLÉKHATÁSOK JELENTKEZHETNEK?
Csupán néhány enyhe átmeneti
mellékhatásról számoltak be páciensek: néhány
®
A Belkyra
óráig tartó
almazó
epesavat tart a világújbőrpír, szúnik
rások nyoinjekciós techszámít a kidonságnak zsírlerakó- mán minimális felsebb, körülírt ául toka,
színi
dások (péld kezebevérzés,
térd terület)
lésében.
valamint pár napig enyhe érzékenység és csomósodás jelent meg.
Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

Tokára megy az epesavtartalmú injekció
Kisebb körülírt zsírpárnák eltűntetésére hatékonyan alkalmazható az epesavat tartalmazó
zsírbontó injekció, a Belkyra®.
MILYEN NEM-SEBÉSZI ORVOSESZTÉTIKAI KEZELÉSSEL TÁVOLÍTHATÓ EL HATÉKONYAN
AZ ÁLLÍV ALATTI ZSÍRFELESLEG, VAGYIS A TOKA?
A Belkyra® epesavat tartalmazó
injekciós technika világújdonságnak számít a kisebb, körülírt
zsírlerakódások (például toka,
térd terület) kezelésében. A dezoxikólsavat tartalmazó parabén-, színezékmentes, steril, kizárólag orvosi használatra kifejlesztett termék.
HOGYAN HAT EZ A KEZELÉS?
Az epesav lebontja a zsírsejtek
falát, így a sejtekben lévő zsír-

A zsírbontó injekciós kezelés nem
végezhető el…:
– terhesség
– szoptatás
– véralvadásgátló kezelés
– lipodisztrophia
– lidocain allergia (ez esetben van lehetőség más,
hasonlóan dezoxikólsavat
tartalmazó, lidocainmentes zsírbontó injekció alkalmazására) esetén
– 18 év alatt és 70 év felett

anyag kiszabadul. A bomlásterméket a nyirokrendszer elszállítja a vénás rendszeren keresztül, és a májon keresztül választódnak ki, vagyis természetes
úton kerülnek ki az elbontott
zsírsavak a szervezetből.
KI VÉGEZHETI EL?
Kizárólag szakorvos.
HOGYAN TÖRTÉNIK?
Megfelelő bőrfertőtlenítést követően a bőrterület lokális érzéstelenítése krémmel és Ultracain injekcióval történik, majd az epesavtartalmú hatóanyagot homogénen, intralipoterápiás módszerrel, vékony tű segítségével
juttatjuk be a kezelt területre.

folyásolják a genetikai és hormonális tényezők, valamint
nagyrészt az általunk folytatott
életmód. A kezelés mellett, illetve az elért eredmény megőrzése érdekében javasolt a bő folyadékbevitel és a sok zöldség-,
gyümölcsfogyasztás.
KOMBINÁLHATÓ-E
A BELKYRA® KEZELÉS MÁS
ORVOS-ESZTÉTIKAI BEAVATKOZÁSSAL?
A zsírréteg elbontását követően
a nyak bőrének feszesítése és
formálása érdekében bioszálas

Milyen tennivalók
vannak a kezelés
után?
– Öt napig nem végezhető
masszázs, krioterápia, lipolízis, rádiófrekvenciás
kezelés.
– Egy hétig kerülni kell az
erős fizikai terhelést, sportolást, szaunázást, illetve a
szoláriumot.
– Naponta minimum 2-2,5
liter vízfogyasztás javasolt.
– Kezelés előtt és után nem
szedhető vérhígító gyógyszer.

HIRDETÉS

MILYEN GYAKRAN KELL A KEZELÉSEKET ELVÉGEZNI?
21-28 naponta átlagosan 1-2 kezelés szükséges. A toka méretétől függően 1-2 ml oldatot használunk fel kezelésenként.
MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE
EGY ALKALOM?
Körülbelül 30 percet.
MELY ÉLETKORBAN ALKALMAZHATÓ?
A kezelés biztonságosan elvégezhető 18 és 70 éves kor között, bármelyik nem esetében.
MENNYIRE HATÉKONY?
Látható eredmény érhető el – a
toka méretétől függően– már az
első kezelés után.
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