
Liposukcja ultradźwiękowa jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem redukującym złogi 
tłuszczu i cellulit znajdujące się w takich miejscach jak: brzuch, uda, talia, biodra, pośladki, ramiona. 

Efekty i zalety zabiegu: 

 redukcja tkanki tłuszczowej z miejsc, w których jest to bardzo trudne 
 krótki, nie wymagający specjalnego przygotowania zabieg 
 alternatywa dla liposukcji chirurgicznej 
 nie powoduje uszkodzeń innych tkanek, naczyń krwionośnych, włókien nerwowych i skóry 
 nie wymaga rekonwalescencji jak po zabiegu chirurgicznym 
 nie powoduje nawrotu gromadzenia tkanki tłuszczowej (brak efektu jo-jo) 
 odmłodzenie i regeneracja tkanek miękkich 
 dotlenienie i odżywienie skóry 
 modelowanie partii ciała 

Masaż próżniowy to obecnie jedna z najskuteczniejszych, niechirurgicznych metod pomagających 
rzeźbić ciało. Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii podczas zabiegu usprawniane jest krążenie 
krwi i limfy. 

Masaż próżniowy uruchamia naturalne mechanizmy organizmu. W rezultacie ich pobudzenia 
dochodzi do zmniejszenia tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienia ciała. Ponadto, podczas zabiegu 
dochodzi do przywrócenia drożności żył, napięcia tkanki i detoksykacji organizmu. 

Efekty i zalety zabiegu: 

 niwelowanie cellulitu 
 wymodelowanie sylwetki ciała 
 wygładzenie skóry 
 ujędrnienie ciała 
 uelastycznienie skóry 

Wskazania do przeprowadzenia zabiegu: 

Zabieg jest szczególnie zalecany osobom: 

 walczącym z cellulitem i rozstępami 
 ze zwiotczałą skórą 
 chcącym efektywnie wspomóc odchudzanie 
 przed i po liposukcji. 

Fala akustyczna to skuteczna forma usuwania cellulitu. Leczenie cellulitu przy wykorzystaniu fal 
akustycznych polega na oddziaływaniu na dotknięte cellulitem partie ciała falami dźwiękowymi. W 
momencie wprowadzenia ich na powierzchnię ciała, fale rozprzestrzeniają się stymulując tym 
samym proces leczenia skóry. Działając bezpośrednio na komórki tłuszczowe redukuje je, 
sprawiając, że skóra staje się bardziej napięta, jędrna i elastyczna. 

Wskazania: 

 cellulit w każdej fazie, nawet w najbardziej zaawansowanej 
 utrata jędrności skóry w obszarze: ud, bioder, pośladków, ramion, brzucha 



 zwiotczenie i słaba kondycja skóry 

Działanie: 

 rozbicie tkanki tłuszczowej 
 zmniejszenie obwodu powierzchni ciała poddanych zabiegowi 
 napięcie tkanki łącznej, dzięki czemu komórki tłuszczowe ulegają zatrzymaniu w warstwie 

podskórnej 
 odmłodzenie i wygładzenie skóry 
 wymodelowanie sylwetki 

 

VACU 

Vacu Step - znany również jako Vacu Well - to sprawdzona metoda redukcji tkanki 

tłuszczowej i cellulitu. Jest połączeniem steppera z podciśnieniem, który zalecany jest osobom 

zdrowym, bez problemów z naczyniami krwionośnymi w obszarze pośladków i nóg. Jeśli na 

nogach masz pajączki lub żylaki, niestety trening ten nie jest dla ciebie. 

 

Jak wygląda trening vacu? 

Przed wejściem do kapsuły, zakładamy na siebie specjalny, piankowy pas, który wyglądem 
przypomina spódniczkę. Następnie wchodzimy do kapsuły, w której jesteśmy szczelnie 
zamykani od pasa w dół. 

Poruszamy się pod kontrolą elektronicznych czujników, które monitorują pracę serca. 
Podciśnienie wywołane chodzeniem na stepperze, powoduje silne ukrwienie dolnych partii ciała 
od brzucha, przez biodra i uda, aż do stóp, dzięki czemu przemiana materii jest przyspieszona i 
organizm w tych miejscach pozbywa się tkanki tłuszczowej. Następuje rozkład kwasów 
tłuszczowych i redukcja tkanki tłuszczowej, a efekty utrzymują się przez wiele miesięcy. 

Czy Vacu Step (Vacu Well) faktycznie odchudza? 

Zaletą tej metody jest spalanie tłuszczu w miejscach szczególnie uciążliwych, niedostępnych 
dla organizmu w czasie zwykłych ćwiczeń. Po 10 treningach, suma obwodów zmniejsza się 
nawet o 30 cm. 

Jeden zabieg trwać powinien 30 minut, w trakcie których należy spożyć 0,5 niegazowanej wody 
mineralnej. Minimalna zalecana ilość zabiegów to 10, dla osiągnięcia trwałych i widocznych 
efektów zaleca się skorzystanie z 20 - 40 zabiegów Vacu Step. Trenować można 3-4 razy w 
tygodniu, ale należy pamiętać, żeby przerwa pomiędzy poszczególnymi zabiegami nie 
przekraczała 2 dni.Vacu Step likwiduje nie tylko skutki, ale także przyczyny powstawania 
cellulitu oraz nadmiaru tkanki tłuszczowej we wskazanych miejscach. Jest to obecnie 
najbardziej efektywna metoda dająca pewność sukcesu, pod warunkiem poddania się 
odpowiedniej ilości zabiegów.Vacu Step został poddany szeregowi dokładnych testów w 
placówkach medycznych, które wykazały, iż jest metodą bezpieczną, gdyż stosowane 
podciśnienie jest naturalne i wolne od negatywnych skutków ubocznych. 



Zdrowe osoby mogą dowolnie korzystać z zabiegów. Nie jest wymagana kondycja fizyczna, 
ponieważ ćwiczenia nie są męczące i odbywają się przy minimalnym obciążeniu, pod stałą 
kontrolą i nadzorem elektronicznych czujników. 

Zalety Vacu Step (Vacu Well) 

 aktywizacja spalania tkanki tłuszczowej 
 wielokrotnie szybsze spalanie tkanki tłuszczowej 
 zanik cellulitu i likwidacja jego skutków u 77% użytkowników 
 redukcja tkanki tłuszczowej z okolic talii, ud, pośladków, brzucha 
 spadek wagi ciała (garderoba mniejsza o 2 numery) 
 poprawa cyrkulacji krwi i limfy 
 poprawa przemiany materii 
 modelowanie sylwetki 
 korzystne samopoczucie i wzrost witalności 
 likwidacja obrzęku nóg 
 poprawa kondycji fizycznej 

Dla kogo trening w podciśnieniu? 

Trening vacu jest szczególnie zalecany osobom cierpiącym na: 

 otyłość 
 cellulit 
 zespół zimnych stóp 
 chęć modelowania figury 

Dlaczego warto spróbować treningu w podciśnieniu? 

Spalanie tłuszczu przy pomocy Vacu Step (Vacu Well) następuje przy dużo mniejszym 
wysiłku (jedynie przy 50% maksymalnego obciążenia dla serca) niż przy wysiłku fizycznym bez 
zastosowania podciśnienia. Cząsteczki tłuszczu pobierane są dokładnie z okolic dotkniętych 
cellulitem - uda, pośladki, brzuch - z miejsc, gdzie wymuszono zwiększenie ukrwienia. 

Żadna inna forma terapii nie powoduje rzeczywistego spalania tłuszczu. Większość terapii 
antycellulitowych polega na termicznym bądź mechanicznym wymuszaniu odwodnienia 
podskórnej tkanki tłuszczowej, przy czym zawartość tłuszczu pozostaje niezmieniona. Po 
przerwaniu zabiegów - w ciągu 14-20 dni - ilość wody w tkance zostaje uzupełniona przez 
organizm. 

 

Zastosowanie metody Vacu Step powoduje rzeczywiste spalanie 20 do 50 gram tłuszczu w 
trakcie jednego 30 minutowego zabiegu. W 1 kg tkanki tłuszczowej jest zawarta energia 
równoważna 9300 kcal - czyli w ciągu jednego zabiegu możemy spalić 186 - 465 kcal. 

Spalanie tłuszczu, a dokładnie wolnych kwasów tłuszczowych, następuje przy wysiłku 
jednostajnym z równomiernym dopływem tlenu - w procesie spalania tłuszczu potrzeba 2 razy 
więcej tlenu niż przy spalaniu węglowodanów. Warunkiem prawidłowego przebiegu reakcji jest 
odpowiednio długotrwały wysiłek - co najmniej 20 minut przy 50% obciążeniu serca. 



Panujące w kapsule podciśnienie poprawia również krążenie limfy, odpowiedzialnej za 
usuwanie nadmiernych płynów i produktów przemiany materii. Wynikiem jest wygładzenie 
skóry, poprawa jej jędrności, a w efekcie końcowym redukcja zbędnych centymetrów. 

Podciśnienie powoduje także lepsze ukrwienie tkanek podskórnych, przez to lepszy 
transport tlenu i szybszy metabolizm w miejscach, gdzie gromadzi się tkanka tłuszczowa i 
substancje odpadowe. Specyficzny efekt podciśnienia generowany podczas treningu, zwiększa 
ilość krwi dopływającej do tkanek tłuszczowych ulokowanych w udach, brzuchu, pośladkach i 
umożliwia usunięcie tłuszczu. 

Przeciwwskazania do treningu vacu 

 bardzo niskie i wysokie ciśnienie 
 stany zapalne żył 
 miesiączki 
 ciąża 

ELETROSTYMUALCJA; 

 

Elektrostymulacja jest zabiegiem elektroleczniczym wykorzystującym prądy 

impulsowe małej częstotliwości. Stosuje się w celu wywołania skurczu mięśnia lub 

całej grupy mięśni, a także w terapii przeciwbólowej oraz w celu poprawienia tofiki 

tkanek. 

Skurcz naturalny znacząco różni się od skurczu wywołanego. Skurcz fizjologiczny wywołany 

jest bodźcem wysyłanym przez OUN – ośrodkowy układ nerwowy. Jest to skurcz tężcowy, 

podczas którego bardzo szybko nakładają się kolejne skurcze poszczególnych włókien 

mięśniowych. Zatem nie wszystkie włókna mięśniowe jednocześnie ulegają pobudzeniu. 

Podczas skurczu wywołanego pobudzane są wszystkie włókna nerwowe jednocześnie. 

W rzeczywistości, podczas wykonywania zabiegu dąży się, aby wywołany skurcz mięśnia był 

jak najbardziej podobny do naturalnego. Używa się do tego celu serii impulsów, nadając im 

odpowiedni kształt, tzw. modulację. Efektem tego jest wywołanie skurczu tężcowego – 

bardzo podobnego do naturalnego. 

Elektrostymulację stosuje się przede wszystkim w fizykoterapii, do mięśni uszkodzonych, w 

porażeniach i niedowładach typu wiotkiego. Tutaj zabieg ten ma na celu niedopuszczenie 

do degeneracji odnerwionego mięśnia, aż do momentu zregenerowania uszkodzonego 

nerwu obwodowego. Elektrostymulacja znalazła także swoje zastosowanie w kosmetologii. 

Reklamowana jest jako zabieg poprawiający wygląd sylwetki, rzeźbi mięśnie, rozbija cellulit, 

spala tkankę tłuszczową. Podczas zabiegu uzyskiwany jest skurcz mięśnia. 

Elektrostymulacja daje rewelacyjne efekty w połączeniu z aktywnością fizyczną objawiającą 

się systematycznymi ćwiczeniami, np. pływaniem czy bieganiem. Zabiegi z użyciem 

elektrostymulacji spotęgują działanie ćwiczeń fizycznych. 

Zabieg elektrostymulacji jest zabiegiem bardzo popularnym wśród klientów dbających o 

sylwetkę, ponieważ widocznie poprawia tonus mięśni. Dzięki temu wzmacniany jest efekt 



ćwiczeń fizycznych a także elektrostymulacja wzmacnia już rozbudowany garnitur 

mięśniowy. 

Nowoczesne urządzenia kosmetyczne pozwalają na wykonanie kilku opcji zabiegowych, 

dzięki możliwości wyboru częstotliwości prądu impulsowego i programu odpowiedniego 

dla danego problemu jak np. na nadmiar tkanki tłuszczowej, cellulit, zwiotczenie mięśni, 

zwiotczenie skóry. 

Przebieg zabiegu 

Zabieg oczywiście zawsze zaczynamy od wywiadu z klientem, aby wykluczyć 

przeciwwskazania, najważniejsze z nich to: 

 spastyczne porażenia mięśni 

 ropne i zapalne stany skóry, 

 choroby serca 

 rozrusznik serca, 

 epilepsja, 

 nowotwory i guzki niewiadomego pochodzenia, także okres wskazany przez lekarza po ich 

chirurgicznym usunięciu. 

Po rozmowie z klientem postępujemy zgodnie z następującymi krokami: 

 przygotowujemy klienta, który wygodnie układa się na fotelu kosmetycznym, 

dezynfekujemy swoje ręce 

 przygotowujemy wybrane elektrody, nakładamy na nie żel jako substancję sprzęgającą. 

 włączamy aparat do elektrostymulacji, wszystkie regulatory intensywności zmniejszamy do 

minimum, wybieramy odpowiedni program, przykładamy elektrody do klienta i mocujemy 

je opaskami zapinanymi na rzepa, 

 następnie podpinamy odpowiednie kable do wybranych elektrod, tak aby obieg był 

zamknięty. Urządzenie ma tzw. bramki, czyli osobne wejścia dla każdej pary elektrod 

(anoda i katoda). Elektrody układa się na punktach motorycznych – miejsce wniku nerwu do 

mięśnia. 

 stopniowo zaczynamy zwiększać intensywność do odczuć klienta, na każdy mięsień 

osobno. Podczas zabiegu nie wolno zostawić klienta samego ani pozwalać mu samemu 

regulować intensywność, grozi to zerwaniem mięśnia. 

Zabieg kończymy zmniejszając intensywność do minimum dla każdej pary elektrod, 

odłączamy kable i wyłączamy aparaturę. Seria zabiegów wynosi od 10 do 20, wykonujemy 

je codziennie lub co drugi dzień. 

 

RF 

 

Fale radiowe, czyli RF (z ang. radio frequency) są dla medycyny estetycznej nieocenioną bronią 
w walce o młody i zdrowy wygląd skóry. Wykorzystywane są w urządzeniach odmładzających i 
ujędrniających skórę twarzy i ciała. 



Docierając do głębokich warstw skóry, fale radiowe intensywnie je podgrzewają, stymulując tym samym 

fibroblasty (komórki tkanki łącznej, sprzyjającej odnowie struktur kolagenowych, odpowiedzialnych za 

elastyczność skóry) oraz pobudzając produkcję kolagenu i elastyny. Efektem zabiegu jest ujędrniona i 

napięta skóra, redukcja zmarszczek, uniesiony owal twarzy, czy redukcja tzw. "chomików"(dolna część 

twarzy staje się szersza oraz bardziej rozciągnięta w związku z utratą sprężystości skóry). 

Zabiegi z falami RF: przeciwwskazania  

 

Zabiegowi nie mogą poddać się osoby z rozrusznikiem serca, z wszczepionymi metalowymi implantami w 

okolicy poddanej zabiegowi, kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby z chorobą nowotworową. 

Zalecane jest wykonanie serii 6 zabiegów – celem uzyskania widocznych efektów. Czas zabiegu 

uzależniony jest od partii ciala i maksymalnie trwa do 1 h. 

 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA . 

 

Opis zabiegu: 
Mezoterapia bezigłowa to nowoczesny, bezinwazyjny i bezbolesny system transportu 
substancji aktywnych w głąb skóry – stanowi doskonałą alternatywę dla inwazyjnej 
metody mezoterapii igłowej. Wykonywana na specjalnym koktajlu wyszczuplająco-
ujędrniającym daje efekt ujędrnienia i napięcia skóry oraz redukcji cellulitu, rozstępów i 
tkanki tłuszczowej w takich partiach jak brzuch, uda, pośladki lub ramiona. Jest to 
zabieg niezwykle pomocny podczas kuracji odchudzających, zwłaszcza w przypadku 
tendencji do utraty elastyczności przez skórę. W trakcie zabiegu dochodzi do 
równoczesnego działania fali ultradźwiękowej i impulsowego bodźca 
elektroterapeutycznego, co pozwala na wywołanie efektu elektroporacji (tymczasowej 
półprzepuszczalności) na błonach komórkowych. W obszarze skóry poddanej działaniu 
głowicy do mezoterapii zachodzą miejscowe zmiany temperatury, zmiana 
wewnątrzkomórkowego ciśnienia, a substancje aktywne swobodnie wnikają do skóry 
właściwej i jej komórek (cząsteczki mogą wnikać na głębokość 1-2 mm). Daje to efekt 
przedłużonego działania zabiegu – koktajl „pracuje” w skórze nawet do 48 h po zabiegu. 
W celu wzmocnienia efektu mezoterapię bezigłową można połączyć w zabiegu z 
dermomasażem (masażem podciśnieniowym) lub masażem bańką chińską. 

Częstotliwość zabiegów: 

 częstotliwość: 1 – 2 razy w tygodniu (minimum 72 h) 

 seria: 6 – 10 zabiegów 

 czas trwania mezoterapii: max 40 minut 

 zabieg podtrzymujący: 1 raz w miesiącu 

 kolejna seria: po 6 miesiącach 



Wskazania do mezoterapii bezigłowej: 

 utrata elastyczności skóry 

 cellulit, rozstępy, nadmiar tkanki tłuszczowej 

Efekty mezoterapii bezigłowej: 

 wygładzenie, dotlenienie i ujędrnienie skóry 

 poprawa napięcia skóry 

 stymulacja mikrokrążenia 

 redukcja cellulitu, rozstępów i tkanki tłuszczowej 

Przeciwwskazania do mezoterapii bezigłowej ciała: 

 ciąża, karmienie piersią 

 choroba nowotworowa 

 stany zapalne skóry 

 uszkodzenia skóry 

 niewydolność krążenia, choroby żył 

 gorączka, osłabienie i wyniszczenie organizmu 

 osteoporoza 

 epilepsja 

 alergia na składniki stosowanych preparatów, nadwrażliwość skóry 

 choroby serca, rozrusznik serca, zastawka 

 obecność w okolicy zabiegowej ciał obcych metalicznych i implantów elektronicznych 

(rozrusznik serca, endoproteza itp.) 

 


