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Medyczny gaz 
      w zabiegach

wyszczuplających
Podstawą uzyskania szczupłej sylwetki w każdym przypadku jest zdrowa, 
zbilansowana dieta w połączeniu z odpowiednio zaplanowanym wysiłkiem 
fizycznym, obejmującym ćwiczenia aerobowe oraz siłowe w celu spalania 
nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz budowania mięśni odpowiedzialnych 

za przyspieszanie metabolizmu. Uzupełnienie takiego profilu postępowania dobrze 
dobranym zestawem zabiegów medycyny estetycznej gwarantuje spektakularny efekt.

Efekty tego procesu leczenia to: 
świetne napięcie skóry, poprawa 
jej gęstości i grubości, zmniejsze-
nie widoczności rozstępów bądź 
zmarszczek na twarzy i ciele.

Natomiast wprowadzenie dużej 
ilości medycznego dwutlenku wę-
gla do tkanki tłuszczowej skutkuje 
jej rozbiciem oraz zwiększeniem 
drenażu limfatycznego, co powo-
duje usuwanie toksyn i nadmiaru 
wody wraz z uszkodzonymi komór-

kami tłuszczowymi, np. na udach, 
brzuchu, pośladkach, ramionach, 
biodrach, a także nad kolanami 
lub na podbródku. Wykonanie 
serii zabiegów karboksyterapii 
w połączeniu z innymi procedu-
rami daje często efekty w stu pro-
centach zgodne z oczekiwaniami 
pacjentów.

Wykorzystywanie tych metod 
w celu poprawy sylwetki pozwa-
la, łącznie z dietą i aktywnością 

Pośladki – cellulit II stopnia: przed i po 12 zabiegach karboksyterapii

Do tych ostatnich metod 
walki z cellulitem i lokalnym 
nadmiarem tkanki tłusz-

czowej można zaliczyć zabiegi 
iniekcyjne: mezoterapię igłową, 
która wspomaga redukcję celluli-
tu, lipolizę iniekcyjną (preparatem 
Aqualyx) niwelującą miejscowe 
otłuszczenia oraz karboksytera- 
pię, czyli leczenie za pomocą 
wstrzyknięć medycznego dwutlen-
ku węgla (CO2), podawanego za 
pomocą profesjonalnego urządze-
nia Venusian. Karboksyterapia jest 
metodą przełomową w medycynie 
i kosmetologii – jest bardzo bez-
pieczna, małoinwazyjna i spraw-
dzona klinicznie, co dokumentuje 
szereg badań i publikacji nauko-
wych.

Gdy podamy podskórnie 
lub śródskórnie CO2, organizm 
reaguje zwiększonym przepływem 
krwi. Powtarzając zabiegi w serii, 
sprawiamy, że w skórze poprawia 
się dotlenienie komórek, wiązanie 
wody oraz produkcja kolagenu.  z
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fizyczną, w ciągu 2-6 miesięcy 
osiągnąć efekty porównywalne 
z chirurgią plastyczną, bez ryzy-
ka dla zdrowia. Ważne, aby plan 
zabiegowy był indywidualnie  
dobrany dla każdego pacjenta  
w zależności od skali jego pro-
blemu. 

Wykorzystanie karboksyterapii 
uzupełnionej innymi metodami to 
obecnie najskuteczniejsza kuracja 
redukująca niedoskonałości cia- 
ła. Łączy ona mechaniczne i che-
miczne działanie na niepożądane 
komórki tłuszczowe, pozwala na 
ich zniszczenie oraz odprowadze-
nie metabolitów, a zarazem na 
stymulację wiotkiej i nieestetycz-
nej skóry. Doskonałym uzupełnie- 
niem karboksyterapii są tu zabiegi 
z użyciem fali uderzeniowej (aku-
stycznej), LipoLasera lub urządze-
nia CryoLab. 

Podkreślmy raz jeszcze: wszys-
tkie zabiegi są częścią komplek-
sowego programu, indywidualnie 
dobranego do problemu, z jakim 
przychodzi pacjent. Jeśli chcemy 
pozbyć się istniejącego już cellu-
litu, to najlepszą metodą będzie 
połączenie działania falą akus-
tyczną z karboksyterapią. Urzą-
dzenie generuje fale dźwiękowe 
wewnątrz uchwytu i delikatnie 
przenosi je na dotknięte cellulitem 
partie ciała. W chwili wprowadze-

nia ich w głąb skóry i ciała fale 
akustyczne rozprzestrzeniają się 
na duże obszary, stymulując lecze-
nie poszczególnych warstw skóry. 
Pozwala to osiągnąć następujące 
efekty:
●  skóra staje się wygładzona 

i odmłodzona,

●  tkanka tłuszczowa ulega roz-
biciu,

●  tkanka łączna napina się, dzię-
ki czemu komórki tłuszczowe są 
zatrzymywane w warstwie pod-
skórnej.
Natomiast LipoLaser działa na 

komórki tłuszczowe. Nie uszka-
dza sąsiednich tkanek i naczyń 
krwionośnych. Nie niszczy błony 
komórek tłuszczowych, a jedynie 
redukuje w sposób znaczny i kon-
trolowany ich zawartość i obję-
tość. Proces ten można porównać 
z wysuszaniem winogron, które 
zamieniają się w rodzynki, a jego 
efekty widać już po pierwszym 
zabiegu w postaci utraty centyme-
trów na poddanym mu obszarze.

CryoLab to nowoczesne urządze-
nie wykorzystywane do zabiegów 
odmładzających twarz i ciało oraz 
do redukcji miejscowego nadmiaru 
tkanki tłuszczowej i cellulitu, bez 
interwencji chirurgicznej. Bazuje  
na technologii fal radiowych (RF), 
ultradźwiękach, zasysaniu próżnio-
wym, a także kriolipolizie. Obec- 
nie zabiegi te można wykonać 
jedynie w kilku klinikach w Polsce, 
a połączenie ich z karboksyterapią 
doskonale ujędrnia i wygładza 
skórę, wzmagając efekty redukcji 
tkanki tłuszczowej. Urządzenie 
CryoLab jest wyposażone w cztery 
różne głowice, dzięki którym 
można oddziaływać na leczony 
obszar z różną siłą, w zależności 
od potrzeb. Podczas zabiegu na 
ciało można wyeliminować cellulit, 
zredukować miejscową otyłość, 
a także poprawić napięcie skóry. 
Natomiast w przypadku zabie-
gów na twarz można zredukować 
bruzdy i zmarszczki, poprawić 
kontur twarzy, jędrność i napięcie 
skóry, powstrzymując też proces 
jej wiotczenia. 

Warto zaplanować swój pro-
tokół zabiegowy tak, aby latem 
pochwalić się ładną, szczupłą 
sylwetką. 

Wiotkość powłok brzusznych: przed zabiegami i po 12 zabiegach

Zaawansowany proces 
starzenia twarzy przed 
zabiegami i po ich serii


