Prezentacja

Nasi specjaliści
przygotują Cię do lata
Choć kalendarzowo mamy wiosnę, to za oknami lato. Za chwilę większość z Was wyruszy na urlop. Będzie to okazja, aby założyć bikini
i odpoczywać. Dlaczego więc się nie cieszysz? Jak co roku planowałaś nieco schudnąć, zadbać o formę. Nie udało Ci się? Co chwilę obiecujesz
sobie – „Zacznę od jutra”, „Jeszcze kilka tygodni do urlopu, tym razem Ci się uda”. I co? Kolejne dni mijają, a Ty nadal tkwisz w tym samym
miejscu. Może warto więc przestać się oszukiwać i oddać się w ręce profesjonalistów?

K

linika Zawodny to wyjątkowe miejsce stworzona dla osób ceniących komfort, profesjonalizm, a przede wszystkim poszukujących zabiegów z zakresu medycyny estetycznej na światowym poziomie. Jako jedna z nielicznych klinik w Polsce możemy
pochwalić się technologiami, które są światowymi liderami. Mając tak
bogatą ofertę jesteśmy w stanie podejść indywidualnie do problemu
każdego pacjenta.

Mimo jednakowych wskazań do serii zabiegów endermologii zaobserwowaliśmy pewne różnice, które dzielą pacjentów na dwie grupy klasyfikujące ich na różne typy urządzeń.

Allinace dzięki nowej głowicy oraz technice wykonania zabiegu podczas
jednego ruchu - przejścia - integruje działanie ujędrniające, antycellulitowe i wyszczuplające. Umożliwia to intensywną i szybką stymulację
tkanek ugniatanych przez urządzenie w różnych kierunkach. Zassanie
W naszej klinice dużą popularnością cieszą się zabiegi urządzeniem Ac- jest przerywane, a praca urządzenia skupia się na fałdzie skórno-tłuszcent Prime do wykonywania zabiegów poprawiających napięcie skóry, czowym, dokładnie go rozmasowując.
modelujących ciało, wyszczuplających, redukujących cellulit. Accent Prime jest urządzeniem światowej klasy nazywany w kuluarach „agentem W Cellu M6 zassanie jest ciągłe. Odczucia pacjenta są bardziej intensywdo zadań specjalnych”.
ne, ponieważ masowana jest również tkanka mięśniowa, a wyżej wymienione efekty osiągamy różnymi ruchami, podczas licznych przejść na
Oferuje potwierdzoną w badaniach klinicznych skuteczność w modelo- każdym z 3 dostępnych programów.
waniu ciała dzięki połączeniu ultradźwięków i fal radiowych, które gwarantują satysfakcję. Opatentowana technologia „zimnych ultradźwię- Niestety nie wszystkich pacjentów chcemy masować tak intensywnie.
ków” działa selektywnie na komórki tłuszczowe nie naruszając Duża wrażliwość pacjenta, stan skóry - wiotkość i brak jędrności, bardzo
otaczających tkanek. Wibracje emitowanych ultradźwięków niszczą bło- kruche naczynia krwionośne oraz słabe napięcie mięśniowe to czynniki,
nę komórek tłuszczowych powodując ich sukcesywny rozpad oraz uwol- które powodują, że pacjent kwalifikuje się do zabiegów Allince. Zaś panienie nagromadzonego tłuszczu, który w kolejnym kroku jest wydalany cjenci intensywnie trenujący, z dobrze ukształtowaną tkanką mięśniową
z organizmu. Accent Prime stosuje również technologię tzw. „ciepłych wybiorą klasyczną metodę masażu Cellu M6, ponieważ występuje u nich
ultradźwięków”, które generują skompresowaną falę ultradźwiękową, potrzeba głębszego rozmasowania.
co wywołuje zjawisko kawitacji, czyli niszczenie lokalnych depozytów
tłuszczu podwyższoną temperaturą. Podczas pracy na urządzeniu Ac- Pobudzane krążenia, intensyfikacja pracy układu limfatycznego, szybcent Prime w zależności od przypadku można pracować albo „ciepłymi” sza eliminacja toksyn, redukcja tkanki tłuszczowej. Efektami tych proalbo „zimnymi” ultradźwiękami. Istnieje też możliwość łączenia obu cesów jest regeneracja na poziomie skóry właściwej i tkanki podskórnej.
technologii z falami radiowymi co zwiększa efektywność zabiegu.
Zachodzące zmiany to poprawa elastyczności i jędrności skóry, zmniejszenie cellulitu, redukcja obwodu. Wszystkie te efekty osiągamy zaDzięki Accent Prime pozbędziemy się uporczywej tkanki tłuszczowej, równo klasyczną jak i najnowszą metodą endermologii. Jednak naszym
bezboleśnie i trwale z obszaru całego ciała i twarzy. Accent Prime daje zadaniem jako specjalistów w tej dziedzinie jest prawidłowe zakwalifiwyjątkowe rezultaty w kształtowaniu pośladków, linii bioder i brzucha, kowanie pacjenta, dobranie odpowiednich terapii często w połączeniu,
likwiduje skutecznie problem „drugiego podbródka”, skutecznie reduku- tak, aby w jak najkrótszym czasie w pełnym komforcie i poczuciu bezje cellulit, nadaje skórze witalność i jędrność.
pieczeństwa, pacjent czerpał maksymalne korzyści z wykonywanych
zabiegów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów, jesteśmy dumnymi posiadaczami endermologii szóstej generacji EndermolabCelluM6®
oraz siódmej najnowszej generacji Endermologie Alliance®.
Klinika Zawodny Estetic
LPG Endermologie Alliance® jest najbardziej innowacyjną technologiczul. Ku Słońcu 58, Szczecin
nie generacją LPG. Prostota urządzeń oraz zaskakująco doskonałe efek- tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
ty leczenia cellulitu oraz kształtowania sylwetki to efekt 30 lat badań klirecepcja@estetic.pl
nicznych i ciągłego ulepszania technologii oraz procedury wykonanych
www.klinikazawodny.pl
zabiegów.
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Zdrowie i uroda
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Chciałabym zapytać, które zabiegi można wykonywać latem. W internecie znajdują się dokładne opisy wszystkich zabiegów, ale ciężko jest znaleźć informację dotyczącą czasu, kiedy można je wykonywać. Dodatkowo ciekawi mnie, dlaczego bezpiecznym okresem na
wykonanie niektórych zabiegów jest czas jesienno - zimowy.
Okres jesienno - zimowy w naszej strefie klimatycznej jest czasem, gdy
promieniowanie słoneczne nie jest tak intensywne, dlatego jest bezpiecznym do wykonywania zabiegów z użyciem technologii IPL, zabiegów laserowych, kwasowych i innych, w których dochodzi do kontrolowanego uszkodzenia skóry. Ekspozycja słoneczna miejsc podrażnionych
przez zabiegi skutkuje powstaniem przebarwień, w związku z czym unika się wykonywania tego typu terapii latem. Wszelkiego rodzaju zabiegi
liftingujące z użyciem fali radiowej, fali ultradźwiękowej, podczerwieni
czy skoncentrowanej wiązki ultradźwiękowej (HIFU) są dozwolone przez
cały rok, ponieważ nie przerywają ciągłości naskórka. Dodatkowo ważne jest, aby w tym okresie zadbać o skórę, by dłużej cieszyć się zdrowym i młodym wyglądem. Lato to czas, kiedy nasza skóra wysuszana
jest przez promieniowanie UV oraz klimatyzację. Dostarczanie kwasu
hialuronowego do skóry w różnych formach mezoterapii gwarantuje
długotrwałe nawilżanie i ochronę skóry przed odwodnieniem. Oprócz
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej należy pamiętać o codziennej
pielęgnacji domowej, w skład której powinny wchodzić kremy nawilżające i kremy ochronne z filtrem UV. Dla Pań borykających się z uciążliwymi
przebarwieniami istotne jest stosowanie kremów hamujących powstawanie nowych przebarwień, ale również rozjaśniających plamy, które
pojawiły się już na skórze.
Jestem rok po urodzeniu dziecka. Praktycznie wróciłam do wagi
sprzed ciąży. Niestety mój brzuch nie powrócił w pełni do dawnego wyglądu. Mam wrażenie, że jest na nim cienka warstwa tkanki
tłuszczowej, której nie mogę pozbyć się ćwiczeniami oraz dietą.
Skóra zaś sprawia wrażenie „nieprzyklejonej” do mięśni. Niestety
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powrót do pracy zawodowej oraz opieka nad dzieckiem znacznie
ograniczają moje możliwości czasowe. Nie mogę pozwolić sobie na
systematyczne chodzenie na zabiegi. Czy istnieje dla mnie jakieś
rozwiązanie.
W okresie ciąży naturalnym procesem jest rozciągnięcie tkanek powłok
brzusznych. Po porodzie powiększone struktury naturalnie ulegają obkurczeniu. Niestety, często naturalne procesy są niewystarczające, i aby
powrócić do stanu przed ciążą wymaga to specjalnych działań. Najczęściej stosujemy terapie na kilku poziomach tkankowych i łączymy różne
technologie i mechanizmy działania. Oczywiście istnieją zabiegi, które
dają efekty redukcji tkanki tłuszczowej oraz poprawy jakości skóry już
po jednym zabiegu. Są to intensywne źródła energii emitowanej do tkanki o bardzo silnym działaniu. Przełomem technologicznym jest energia
HIFU np. Ultraformer i Scizer. Jest to zogniskowania fala ultradźwiękowa
o wysokiej energii. Zaletą zabiegów z wykorzystaniem tej energii jest
możliwość precyzyjnego dostosowania głębokości wnikania do tkanki.
Dzięki temu możemy działać zarówno na poziomie tkanki tłuszczowej
i skóry, ale także na przestrzeni, gdzie zlokalizowana jest powięź (błona pokrywająca mięsień). Z Pani opisu przypuszczam, iż ciąża osłabiła
także strukturę, funkcję powięzi oraz włókien łącznotkankowych łączących ją ze skórą. Stąd wrażenie oddzielenia się skóry od reszty tkanek.
Dlatego proponuję wykonanie zabiegów z zastosowaniem HIFU na
różnych głębokościach. Jednorazowo można wykonać zabieg na głębokości 13 mm, co zredukuje objętość tkanki tłuszczowej oraz 9 mm lub
6 mm w celu selektywnego podgrzania skóry oraz powięzi, w wyniku,
którego dochodzi do obkurczania się tkanki i tworzenia mikrouszkodzeń
stymulujących wytwarzanie nowego kolagenu. Zabieg jest jednorazowy
oraz nie wymaga rekonwalescencji. Efekty zabiegu narastają w ciągu
trzech miesięcy. Także jest okazja zdążyć jeszcze przed latem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl

