žena a krása

na správné cestě

k sexy zadečku

Hledáte-li způsob, jak se zaručeně a bezbolestně dopracovat k mini
pozadí, zařaďte na seznam vážných kandidátů metodu zmražení.

R

evoluční technologie kryolipolýzy,
kterou k nám z USA přiváží a jako
jediný praktikuje salon Yes Visage
(www.yesvisage.cz) funguje de facto na
principu spuštění přirozeného odumírání
tukových buněk působením chladu skrz
povrch pokožky. Cíleně se tak odstraní zásoby tuku v konkrétní oblasti, a to aniž by
se poškodila okolní tkáň. Tím, že přístroj
disponuje několika různými velikostmi
hlavic, se lze zbavit přebytečných faldíků
jak v partii břicha, tak na zadečku nebo
i tzv. poutek lásky v oblasti beder.

špíčky v chlaďáku
Pro zcela jasnou představu: k inkriminované partii se přiloží nástavec, jež nasaje
přebytečnou tukovou vrstvu, a ta se po
dobu cca jedné hodiny ochlazuje. Dramatickým poklesem teploty v buňkách se
automaticky spustí proces apoptózy, při
které tukové buňky pomalu odumírají
a postupně odcházejí, stejnou cestou jako
toxiny, z těla ven. Finální výsledek se sice
definitivně vyloupne až zhruba po dvou
měsících, salon však garantuje dvacetipěti
procentní úbytek po jediné aplikaci.

mrazivý scénář

1

vstupní konzultace, která je mimochodem bezplatná a nezávazná, vám udělá jasno v tom, zda jste pro zákrok vhodným
objektem (neměla byste trpět problémy s játry, atp.) a zodpoví případné nejasnosti.
než se položíte, specialistka vás nafotí
z různých úhlů a zakreslí na kůži, kam
bude ideální nástavec přisát.
jakmile se uvelebíte, nacucne vybraná
šablona inkriminovanou partii a šedesát
minut ji (při vaší disciplinované nehybnosti)
chladí. Po té se případně přiloží na druhou
stranu a proces se další hodinku opakuje. Po
odstranění nástavce vám specialistka místo
opatrně rozmasíruje a můžete se oblékat.
při odchodu zaplatíte od 7500 Kč výš,
dle ošetřované partie, objednáte se na
kontrolu (nejlépe za měsíc po zákroku) a zvýšíte pitný režim. ■

2
3
4

www.zenaazivot.cz
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