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to urządzenia do zastosowań w medycynie estetycznej, kosmetologii.
Zastosowania:
• leczenie cellulitu
• wzmocnienie tkanki łącznej
• sterowanie enzymatycznym rozkładem tłuszczu
• wygładzanie blizn
• leczenie rozstępów ciążowych
• leczenie ran (np. po liposukcji)
• leczenie pajączków naczyniowych

Nadzieja
dla kobiet

duktów przemiany materii, które są gromadzone
w przestrzeniach międzykomórkowych, poprzez
układ limfatyczny. Terapia stymuluje tworzenie
się włókien kolagenowych. Dzięki tym procesom
elastyczność skóry jest miarodajnie poprawiona.
Terapia praktycznie nie ma skutków ubocznych.
Pacjent jedynie ma zwiększoną potrzebę przyjmowania płynów w dniu zabiegu.

AWT nowoczesna metoda
zwalczająca cellulit!

JAKIE TO UCZUCIE?
Pacjentka kładzie się wygodnie. Następuje nakładamy na obszary terapeutyczne żel ułatwiający
przekazanie energii fali akustycznej w głąb skóry
dając przyjemne odczucie ochłodzenia. Następuje uruchomienie aparatu i rozpoczęcie terapii.
Fale akustyczne aplikowane przez głowicę wyglądem przypominające pistolet. Wykonujący zabieg
przesuwa wolno głowicę po powierzchni pośladków i tylnej stronie ud, powtarzając ruchy. Zabieg
daje uczucie łaskotania, ale nie jest bolesny.

W dzisiejszych czasach rozwiązanie tego problemu podane jest jak na dłoni. Nowa metoda jest
uznana za skuteczną w zwalczaniu cellulitu a dodatkowo jej efekty utrzymują się jeszcze przez 6
miesięcy po zakończeniu terapii.

56 EDEN

JAK TO DZIAŁA?
Terapia falą akustyczną aktywuje metabolizm
komórek tłuszczowych poprzez poprawę mikrokrążenia oraz tworzenie się nowych naczyń włosowatych. Rezultatem jest lepsze usuwanie pro-

promocja

Cellulit jest odwiecznym problemem występującym w świecie
kobiet, tworząc mało atrakcyjne wgłębienia oraz tzw. pomarańczową
skórkę w okolicach ud, pośladków i ramion. Czy świat nie byłby
piękny bez tego okropnego zjawiska osłabienia tkanki łącznej?

PRZEBIEG TERAPII
Terapia składa się z 6 do 10 sesji w odstępach
3-7 dniowych. Kobiety są bardzo pozytywnie zaskoczone, gdy mają przyjemność obserwować

poprawiającą się sylwetkę z każdym następnym
zabiegiem. Największą niespodzianką jest dalsza
poprawa wyglądu i zdrowia skóry przez kolejne
3 miesiące po zakończeniu terapii. Dzieje się tak
dzięki zwalczaniu przyczyn i działaniu we wszystkich warstwach skóry.
PODSUMOWANIE
AWT dowodzi, że jest nową
i bardzo skuteczną metodą
zwalczania cellulitu opartą na
fali uderzeniowej, jednocześnie oferuje szerokie spektrum
zastosowań w medycynie
estetycznej. Dzięki wyżej opisanemu działaniu z dużym
powodzeniem jest używana
w usuwaniu blizn oraz rozstępów. Ważnym aspektem jest
całkowita nie inwazyjność
metody. Terapia doskonale
się sprawdziła w litotrypsji wewnątrzustrojowej oraz terapii
ESWT a teraz stanie się niezastąpiona w walce z cellutlitem.
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