
EXILIS 

Exilis jest bezpiecznym i nieinwazyjnym systemem rozpuszczania tkanki tłuszczowej i 

modelowania sylwetki. Prowadzi do redukcji obwodu oraz zmiany kształtu wybranych partii 

ciała. Efekt kuracji widoczny jest już po pierwszym zabiegu, ale warto przeprowadzić go w 

seriach, aby móc cieszyć się trwałymi rezultatami. Dodatkowo metoda ta likwiduje cellulit i 

rozstępy, poprawia koloryt, napięcie oraz gęstość skóry. Dzięki temu sylwetka szybko nabiera 

zupełnie nowego, wymarzonego kształtu. 

Rekomendowana liczba – 10 zabiegów 

Czas trwania – w zależności od partii ciała od 10 do 50 minut 

Powtarzalność; 7-10 dni 

Pzeciwwskazaniem do zabiegu jest: 

 gruźlica 

 choroba nowotworowa 

 poważna niewydolność nerek lub wątroby 

 ciąża 

 miesiączka 

 metalowe implanty 

 rozrusznik serca 

 zakrzepica 

 

Jak odbywa się zabieg Exilis? 

 

Szybko, sprawnie i bezboleśnie. Pacjentowi przykleja się do ciała 

niewielki plaster połączony elektrodami z głowicą urządzenia. Nieduża 

głowica wyposażona w ekran i wmontowany system kontroli pozwala 

wykonującemu zabieg przez cały czas sprawdzać temperaturę skóry 

pacjenta. To istotne, bo reakcja na zastosowaną temperaturę i 

podgrzewanie jest indywidualna. W trakcie zabiegu w każdej chwili 

można zmienić parametry, aby pacjent nie odczuwał żadnego 

dyskomfortu, a jednocześnie cała procedura była skuteczna. Jedynym 

zaś dyskomfortem może być uczucie nadmiernego ciepła w miejscu, 

gdzie działa głowica. Pacjenta masuje się kilka minut. Długość terapii 

uzależniona jest od ilości nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Aby w 



ogóle poddać się zabiegowi trzeba „wykazać” się minimum półtora 

centymetrową warstwą tłuszczu. Natychmiast po zabiegu ubywa 

centymetrów w odchudzanym obszarze ciała. Jednorazowo można 

poddać działaniu powierzchnię do 1000 cm kw.( to np. brzuch plus 

boczki). Niestety nie więcej, ponieważ usuwany tłuszcz metabolizuje 

się w wątrobie, która nie byłaby w stanie jednorazowo przetworzyć 

zbyt dużej ilości tłuszczu. 

Koszty zabiegów Exilis 

 

System EXILIS nie zapewni smukłej sylwetki osobom, które w trakcie 

kuracji będą się nadmiernie objadać. Warunkiem zadowalającego 

rezultatu jest przynajmniej zerowy bilans kaloryczny (tyle kalorii 

zjadam, ile jestem w stanie spalić). Poddawana redukcji tkanka 

usuwana jest na stałe. Jedynie nadmiar kalorii może spowodować 

nabudowanie nowej warstwy tłuszczu. 

Zabieg jest bodźcem do podjęcia kuracji u osób z nadwagą, bowiem 

szybka i widoczna utrata centymetrów mobilizuje. 

Kuracja to 4 - 10 zabiegów, wykonywanych w odstępach 7 - 10 dni. 

REACION 

Rekomendowana liczba – 8-10zabiegów 

Czas trwania – w zależności od partii ciała od 10 do 50 minut 

 
Zalecamy wykonanie serii od 8 do 10 zabiegów w odstępach tygodniowych.  
 

 

Procedury ujędrniające urządzenia Reaction pozwalają zmniejszyć 

zwiotczenie skóry w różnych partiach ciała:m.in.; na brzuchu, ramionach, 

biodrach i talii. 

Oddziaływanie wysokiej temperatury w obszarach poddawanych zabiegowi 
ułatwia rozbicie zmagazynowanych trójglicerydów, co powoduje 
zmniejszenie objętości komórek tłuszczowych. Funkcja vacuum pozwala na 
oddziaływanie terapii w głębszych warstwach skóry oraz poprawia krążenie 



krwi i stymuluje drenaż limfatyczny, dzięki czemu cellulit jest zmniejszony, a 

sylwetka wymodelowana. System zastosowany w urządzeniu Reaction 
pozwala na dotarcie do wszystkich warstw skóry aż do tkanki podskórnej. 
Bipolarna energia fali radiowej zwiększa uwalnianie tlenu przez komórki 
krwi i wzmacnia metabolizm komórek oraz przełamuje włókna 
usztywniające wiązania kolagenowa w celu zwiększenia elastyczności skóry i 

poprawienia jej struktury. Fibroblasty produkują więcej kolagenu, co 
wpływa na zwiększoną elastyczność błony podstawnej, a w efekcie 
wyraźnie zwiększa się napięcie skóry. 
CZYM JEST REACTION? 

 
REACTION to najwyższej klasy urządzenie medycyny estetycznej, 
przeznaczone do zaawansowanych zabiegów twarzy, szyi i ciała. 
Umożliwia wykonanie zabiegów koncentrujących swoje działanie na 
poprawie napięcia i elastyczności skóry, redukcji zmarszczek i 
modelowaniu owalu twarzy oraz kształtowaniu sylwetki i redukcji cellulitu z 
jednoczesną poprawą jędrności skóry i funkcjonowania układów krążenia. 
System REACTION jest oparty na opatentowanej technologii CORE - 
Chanelling Optimised RF Energy polegającej na emisji bipolarnej fali 
radiowej o trzech różnych częstotliwościach. Zastosowanie funkcji vaccum 
powoduje zwiększenie skuteczności oddziaływania urządzenia. Głowica 
zabiegowa jest wyposażona w specjalny system chłodzący który chroni 
powierzchnię skóry przed przegrzaniem a jednocześnie pozwala na 
skierowanie energii fali radiowej do głębiej położonych tkanek. Zabieg jest 
w pełni bezpieczny i optymalnie komfortowy. 
 
PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU: 

 
ciąża, opryszczka, choroby skóry, rany, aktywne infekcje, leki obniżające 
krzepliwość krwi, zakażenia bakteryjne, łuszczyca, bielactwo, skłonność do 
przebarwień i bliznowców, obecność zmian barwnikowych na skórze, 
choroby autoimmunologiczne (RZS, toczeń rumieniowaty, sklerodermia), 
fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry, cukrzyca, epilepsja, 
zakrzepica, owrzodzenia żylakowate, rozrusznik serca, choroby tarczycy 
(dotyczy zabiegów na twarz i jej okolicy), syntetyczne wypełnienia (np. 
silikon) na obszarze zabiegowym, świeża opalenizna (również solarium 4-5 
tyg. wstecz oraz samoopalacze do 2-3 tyg. wstecz), przyjmowanie leków i 
ziół światło uczulających jak nagietek, dziurawiec, retinoidy – Roaccutane, 
Izotek, Ancenorim, Tretinex (3-4 tyg. wstecz), stosowanie kremów i maści z 
retinolem (3 tyg. wstecz), stosowanie antykoncepcji hormonalnej nie jest 
przeciwwskazaniem do zabiegu depilacji laserowej, po iniekcji Botoksem 
należy odczekać około 2 - 4 dni przed zabiegami Reaction, ale należy 
pamiętać, że zabiegi Reaction przyspieszają wchłanianie się botoksu. 
 
Pacjenci poddani zabiegom wypełniania naturalnymi wypełniaczami lub 



chemicznymi peelingami, muszą odczekać okres przynajmniej 2 tygodni, a 
po peelingach głębokich lub zabiegach z udziałem laserów 3-6 miesięcy 
przed zabiegami Reaction. 
 

ZAFFIRO 

Urządzenie Zaffiro pozwala wykonać unikalny zabieg liftingujący, dający 

natychmiastowy efekt odmłodzenia i rozświetlenia skóry. Łączy w sobie 

technologię podczerwieni oraz peeling wodny. 

Specjalna głowica pozwala podczas zabiegu na jednolite i stopniowe 

rozgrzewanie głębokich warstw skóry, stymulując skracanie włókien 

kolagenowych , odpowiedzialnych za napięcie i ujędrnianie naszej skóry. 

Jednocześnie fibroblasty, czyli komórki skóry właściwej , które 

odpowiadają za produkcję włókien kolagenowych są pobudzone do 

produkcji nowych , młodych włókien.   

Efekt napięcia i uniesienia , zarówno w obrębie twarzy , jak i na 

wiotczejącej skórze ciała, widoczny jest już od pierwszych chwil po 

zabiegu. Zaffiro to zabieg całkowicie bezinwazyjny , bezbolesny , bez 

okresu rekonwalescencji.   

Dla trwałości i pogłębienia efektów , zabieg warto powtarzać w serii, 

uzupełniając oczyszczającym i pobudzającym skórę peelingiem 

wodnym. 

Czas trwania; w zależności od partii ciała 

Rekomendowana liczba- 6-10 zbiegów 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 


