
FALE RADIOWE – LIFTING BEZ SKALPELA 

 

Radiofrekwencja to promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych, wytwarzane 

przez prąd zmienny i w szerokim zakresie częstotliwości są wykorzystywane w kosmetologii w 

zabiegach nieinwazyjnego odmładzania skóry oraz redukcji tkanki tłuszczowej.  

W zabiegach kosmetologicznych wykorzystuje się fale radiowe (RF) wysokiej częstotliwości, najczęściej 

0,5-7MHz. Głębokość wnikania promieniowania przez skórę jest tym mniejsza, im wyższa jest 

częstotliwość fali. W proponowanych przez nas urządzeniach wykorzystujemy częstotliwość 1MHz, co 

daje nam gwarancję skuteczności w wykonywanych zabiegach.  

Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji opierają się na wywołaniu efektu termicznego w tkance. 

Urządzenia stosowane przy wykonywaniu tego typu procedur wyposażone są w elektrody, między 

którymi przepływa prąd oraz specjalne systemy chłodzące, ewentualnie żele nanoszone na skórę, które 

chronią ją przed oparzeniem. Badania wykazały, że kilkakrotne przejście głowicą emitującą fale 

radiowe o niższej energii w danym obrębie skóry, daje lepsze efekty terapeutyczne niż jednorazowe 

zastosowanie fali o wyższej energii.  

 

WSKAZANIA:  

 podniesienie owalu twarzy i podbródka  

 ujędrnienie struktury skóry  

 spłycenie głębokich zmarszczek  

 zmniejszenie „worków” pod oczami i  tzw. kurzych łapek 

 odbudowa kolagenu  

 terapia zapobiega starzeniu – profilaktyka  

 zmniejszenie przebarwień  

 redukcja zanieczyszczeń, rozszerzonych porów i stanów zapalnych  

 konturowania ciała  

 redukcja cellulitu  

 zmniejszania obwodu poszczególnych partii ciała  

 obkurczania i ujędrniania skóry ciała 

 podniesienie pośladków  

 likwidacja „luźnej'” skóry na brzuchu i wewnętrznej stronie ud  

 

PRZECIWWSKAZANIA:  

 ciąża, okres karmienia piersią  

 choroby nowotworowe , stany ponowotworowe (okres do 5 lat) 

 rozrusznik, zastawka serca, implanty – wszelkiego typu metalowe implanty w ciele  

 epilepsja, stwardnienie rozsianie  

 choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze w miejscu zabiegowym  

 nadczynność tarczycy, nieuregulowana cukrzyca (niepoddawana leczeniu farmakologicznemu)  

 ropnie tkanek miękkich, stawów i kości, ostre zapalenie stawów i kości 

 obrzęki o nieznanej etiologii  



 guzki niewiadomego pochodzenia  

 zaburzenia czucia bólu i odczuwania ciepła  

 nadciśnienie  

 zaburzenia krzepliwości, skłonność do krwawień  

 ostre stany zapalne zatok  

 zapalenie żył  

 oparzenie skóry lub rekonwalescencja po oparzeniach  

 wszczepione urządzenie do neurostymulacji  

 48 godzin po przebytej operacji  

 Przerwana ciągłość skóry  

 Toksyna botulinowa w ciągu ostatnich 9 miesięcy  

 złote nici  

 implanty wchłanialne i wypełnienia w miejscu zabiegowym np. kwasem hialuronowym tzw. 

''wypełniacze''  

 

Częstotliwość zabiegów:  

od 4 do 8 sesji zabiegowych, w zależności od kondycji skóry i miejsca zabiegowego  

twarz → zabiegi wykonujemy w przerwach 15 – 25 dniowych, w zależności od zaawansowania 

procesów starzenia tj. profilaktycznie co 25 dni, intensywna terapia przeciwstarzeniowa co 15 dni  

→ ciało: co 10 dni  

 

Czas trwania: w zależności od powierzchni, od 20-60 min  

 

 

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA  

 

Zadaniem liposukcji ultradźwiękowej jest redukcja złogów tłuszczu oraz cellulitu, a celem 

wyszczuplenie ciała.  

Liposukcja ultradźwiękowa to metoda opierająca się na używaniu energii ultradźwiękowej do 

dokładnego odseparowania tkanki tłuszczowej od tkanek okalających. - W przypadku tego zabiegu 

kluczem jest energia ultradźwięków.  

 

PRZECIWWSKAZANIA: 

 ciąża i karmienie piersią,  

 choroby przewlekłe narządów wewnętrznych,  

 zmiany na skórze: wysypki, rany, blizny,  

 słaba krzepliwość krwi,  

 choroby nowotworowe,  



 osteoporoza,  

 nadciśnienie tętnicze,  

 choroby endokrynologiczne,  

 przyjmowanie leków hormonalnych.  

 

EFEKTY ZABIEGU:  

 Redukcja cellulitu  

 Ujędrnianie skóry  

 Wyszczuplenie i wymodelowanie sylwetki  

 Odżywienie, uelastycznienie skóry  

 Stymulacja metabolizmu  

 

Czas trwania od 20 do 40 minut  

Zaleca liczba zabiegów: od 3 do 4  

 

 

DERMOMASAŻ 

 

Dermomasaż, inaczej cellulogia lub masaż próżniowy, to połączenie masażu mechanicznego z 

podciśnieniem, z jednoczesnym zasysaniem fałdu skóry i rolowaniem ruchomymi rolkami. Metoda ta 

polega przede wszystkim na rozbijaniu tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie na zmniejszeniu cellulitu. 

Masaż ten w spektakularny sposób powoduje poprawę stanu skóry, zarówno tej z cellulitem, jak i 

luźnej, wiotkiej. Poprzez pobudzenie metabolizmu mamy do czynienia z szybszym spalaniem tkanki 

tłuszczowej, usuwaniem toksyn i drenażem. Redukcji ulegają także rozstępy. Skóra staje się 

wygładzona i ujędrniona, a efekty widać już po jednym zabiegu.  

Masaż obejmuje zazwyczaj brzuch, uda i pośladki i trwa około 40 minut. Można go też wykonywać na 

całe ciało lub wyłącznie na wybrane partie. Wykonywany jest na oleju do masażu, za pomocą 

odpowiednio dobranej wielkością głowicy, podłączonej do urządzenia wytwarzającego podciśnienie. 

Sam zabieg cellulogii jest dość intensywny, ale nie bolesny. Siła i szybkość masażu dostosowywane są 

do budowy ciała, stanu i wrażliwości naczyń krwionośnych oraz indywidualnego progu bólu osoby 

masowanej. W zabiegu wykorzystywane są wspomagająco aktywne preparaty kosmetyczne, których 

działanie pod wpływem dermomasażu jest o wiele bardziej skuteczne.  

W celu osiągnięcia najlepszych efektów zalecane jest stosowanie masażu podciśnieniowego w serii, a 

także łączenie go z wyszczuplającymi zabiegami kosmetycznymi.  

Częstotliwość zabiegów zależy od stanu skóry i oczekiwań klienta. Kuracja obejmuje 6-20 zabiegów, z 

częstotliwością 2 razy w tygodniu. Po pełnej serii wskazane jest powtarzanie zabiegu raz w miesiącu, 

w celu podtrzymania i utrwalenia efektu.  

 



DZIAŁANIE:  

 widoczna redukcja cellulitu  

 znaczna poprawa jędrności skóry  

 przyspieszone spalanie tkanki tłuszczowej, zmniejszenie obwodów  

 poprawa wyglądu sylwetki  

 wyrównanie struktury tkanki podskórnej  

 redukcja rozstępów i wiotkości skóry  

 dotlenienie i odżywienie skóry  

 działanie drenujące i detoksykujące  

 zwiększenie wchłaniania składników kosmetycznych  

 

WSKAZANIA:  

 cellulit  

 nadwaga, nadmiar tkanki tłuszczowej  

 modelowanie sylwetki  

 zrosty i zwłóknienia w obrębie tkanki podskórnej  

 spowolniona przemiana materii  

 skłonność do gromadzenia się wody i toksyn  

 skóra wiotka, pozbawiona jędrności  

 rozstępy  

 

PRZECIWWSKAZANIA: ciąża, menstruacja w pierwszych dniach, żylaki, rozszerzone naczynia 

krwionośne, skłonność do krwawień i wybroczyn, niewydolność krążenia, zaawansowane nadciśnienie 

tętnicze, stłuczenia i obrzęki, uszkodzenia i zmiany zapalne skóry w miejscu wykonywania zabiegu, 

stany gorączkowe, choroby zakaźne, ogólne osłabienie organizmu, choroby na tle nerwowym, 

nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu, uczulenie na składniki używanych w zabiegu 

preparatów kosmetycznycha 


