Zbavte sa celulitídy s našou NOVINKOU

Najefektívnejší systém znižovania hmotnosti na medzinárodnom trhu - laserový a vákuový valec Velashape, celulitický vákuový
masážny systém. VelaShape III je najmodernejší americký prístroj na odstránenie celulitídy. Celkovo však dokáže tvarovať
postavu. VelaShape je prvý prístroj schválený americkým úradom pre kontrolu liečiv FDA na redukciu objemu – tvarovanie tela a
liečbu celulitídy.

Ako VelaShape pracuje?
Najnovší prístroj VelaShape je kombináciou bipolárnej rádiofrekvencie intenzity 60 Hz (RF),
infračerveného žiarenia a tlakovej masáže tkaniva. Kombinácia infračerveného svetla a
rádiofrekvencie spôsobuje prehriatie tkaniva a zvýšenie prísunu kyslíka do buniek. Vákuum a
špeciálne navrhnuté rollery ( podobné LPG) masírujú tkanivo a umožňujú ľahší prienik energie do
tkaniva. Výsledkom je rozpad tukových buniek – lipolýza a zlepšenie lymfatického prekrvenia,
redukcia celulitídy a objemu tkaniva.
V medzinárodnej multicentrickej štúdii až 85%
ošetrovaných oblastí vykazovalo zmenšenie
obvodu, minimálne o 1 cm až do 7,2 cm.
Ošetrenie nevyžaduje PN a nemá vedľajšie nežiaduce účinky.
V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť pretrvávajúce začervenanie,
ktoré odozneje do niekoľko hodín.

Odporúčania:
- Jesť ľahké jedlá
- Piť 2-3 litre vody denne
- Odporúčaná kúra 5 -6 ošetrení

Stačí si pohodlne ľahnúť a relaxovať... Vďaka najlepšiemu a najprofesionálnejšiemu prístrojovému vybaveniu môžete teraz za
niekoľko dní skrášliť svoje telo

Kontraindikácie:
-Odporúčania:
Srdcové ochorenia
--Žalúdočné
vredy
Jesť ľahké
jedlá
--Žalúdočné
ťažkosti
Piť 2-3 litre vody denne
- Vred na dvanástorníku
- Odporúčaná kúra 6 - 10 ošetrení
- Vysoký tlak
- Diabetes
- Tehotné a dojčiace ženy
- menštruácia
- Po operáciách brucha (po 3 mesiacoch )
- Implantáty ( kardiostimulátor....)
- Onkologické ochorenia, chemoterapia, ožarovanie

Účinky:
- definovanie obrysov tela ( ramená, nohy, brucho, ruky,
zadok )
- regenerácia kolagénu
- lifting
- celulitída
- oslabené väzivové tkanivo
- lokalizované odbúranie tuku
- zlepšenie štruktúry pokožky
- detoxikácia
- zlepšenie prekrvenia a lymfatických ciest
- uvoľnenie svalov

Rádiofrekvenčná technológia:
- Proces, pri ktorom sa rádiofrekvenčný prúd v tkanive mení na teplo ( diatermia ).
- Bipolárne použitie rádiofrekvencie pôsobí v povrchových a podpovrchových vrstvách pokožky.
- Energia sa koncentruje len na ošetrovanú časť a vedie k ohrevu tkaniva - nabudí sa tvorba nového kolagénu a väzivové vlákna
sa skrátia.
- Tento efekt vedie k vystuženiu tkaniva ako aj k dlhotrvajúcemu napnutiu obrysov.
- Ošetrovaná časť pokožky sa zvnútra vyhladí.
- Účinok sa pripisuje regenerácii kolagénu a lokálnemu odbúraniu tuku.
- Hneď po ošetrení môžete vykonávať zvyčajné každodenné činnosti, nepotrebujete žiaden čas na zotavenie.
- Vhodné aj pre ženy aj mužov každého veku.

