Kriolipoliza - „odchudzanie przez zamrażanie” - najskuteczniejszy, bezinwazyjny i
bezbolesny zabieg dzięki, któremu pozbędziesz się niechcianych boczków, oponki wokół
brzucha oraz nadmiaru tkanki tłuszczowej na pośladkach i udach.
To bezpieczny sposób aby wspomóc odchudzanie już podczas 1 zabiegu.
Kriolipoliza to metoda polegająca na chłodzeniu tkanek tłuszczowych w celu spowodowania
ich rozpadu. Wykorzystuje najnowszą technikę służącą do nieinwazyjnej redukcji tkanki
tłuszczowej przez działanie niskiej temperatury. Zabieg powoduje znaczny i trwały ubytek np.
niechcianej oponki.
W naszym gabinecie posiadamy urządzenie, który wykorzystuje zjawisko kriolipolizy. To
nowa, bezinwazyjna technologia, która za pomocą niskich temperatur selektywnie i
stopniowo prowadzi do redukcji podskórnego tłuszczu. Urządzenie, dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii - oraz padów zabezpieczających, chroni skórę przed odmrożeniem, a
zimno oddziaływuje jedynie na tkankę tłuszczową komórki tłuszczowe w leczonym obszarze
są stopniowo eliminowane przez normalny proces metabolizmu.
Zabieg jest szczególnie polecany i wskazany w przypadku osób, u których komórki tłuszczowe
występują miejscowo, np. tzw. oponka na brzuchu czy bryczesy, na zewnętrznych i wewnętrznych
stronach ud, ramionach oraz dolnej części pleców.
KROK I - Odpowiednie zastosowanie aplikatora CoolSHAPING w określonym obszarze
zabiegowym. Następuje tryb wejścia, czyli początek procesu chłodzenia, aż do uzyskania pożądanej
temperatury.
KROK II - Przez odpowiednio długi czas niskie temperatury chłodzą obszar zabiegowy oddziaływując
tylko i włącznie na komórki tłuszczowe.
KROK III - Po ok. 30 dniach po przeprowadzeniu zabiegu następuję proces biologicznej śmierci
komórek tłuszczowych i ich stopniowe eliminowanie z organizmu.
KROK IV - Po ok. 90 dniach po przeprowadzonym zabiegu komórki tłuszczowe są usunięte w
naturalnym procesie metabolizmu.

Efekty po zabiegu
Podczas zabiegu, doprowadzamy do lokalnej redukcji tkanki tłuszczowej i tym samym modelując
kontur ciała. Podczas jednego zabiegu możemy usunąć do 23% tkanki tłuszczowej. Pierwsze efekty
zabiegu można zaobserwować po dwóch miesiącach od pierwszego zabiegu. Efekty po zabiegu
utrzymują się minimum 6 - 8 miesięcy.
Bezpieczeństwo
Zastosowanie zabezpieczających COOL PAD oraz stałego monitorowania temperatury tkanki podczas
zabiegu, pozwala wyeliminować ryzyko odmrożenia, co sprawia, że urządzenie jest w 100%
bezpieczne.

