téma měsíce

Kavitační liposukce v salonu Yes Visage nabízí
neinvazivní, tedy neoperativní, bezbolestnou
a rychlou cestu k odtučnění a vytvarování těla.
Pacienti po zákroku okamžitě pokračují ve
svém každodenním životě, není potřeba žádná
rekonvalescence, pokožka je nedotčena.

Výsledný efekt
po ošetření podpoří
a umocní následná
lymfodrenáž.

Neinvazivní liposukci si pro
skvělý efekt spojený s maximální
šetrností a pohodlím oblíbili ženy
i muži. Návštěvníky salonu Yes
Visage jsou také celebrity
a modelky, které touto cestou
zdokonalují svá těla.

na počkání

Zeštíhlení

Liposukce 3. generace pomocí moderní kavitační
technologie bezbolestně a na počkání zbavuje
přebytečných centimetrů. Vyzkoušejte a přesvědčíte
se už první procedurou o tukovém úbytku, který
si můžete dopřát v pražském salonu Yes Visage.
sazeného tuku není jednoduché se zbavit a stává se,
že ani po dietách a cvičení není tělo ideální. Zatímco léta
bylo jediným řešením bolestivé chirurgické odstranění
tukových buněk - liposukce - nyní ji vystřídala diskrétní,
rychlá a maximálně efektivní metoda. Ať na větší tukové zásoby
nebo na lehké doladění siluety a konkrétních partií je vhodná neinvazivní liposukce 3.generace, technologie využívající nejmodernější
ultrazvukovou kavitační technologii.
Salon Yes Visage najdete

U

ll Metoda kavitační liposukce rychlou a zcela bezbolestnou cestou zbaví
problematické partie jako břicho, stehna, hýždě, boky a další místa přebytečného tuku. I když je alternativou ke klasické liposukci, přístup se radikálně liší.
U této metody není nutná jakákoli anestezie, rekonvalescence a na těle nezůstanou žádné stopy v podobě jizev.
Liposukce 3. generace využívá nejmodernější kavitační technologii, která rozruší koncentrovanou energií v podobě

54 beauty salon

v klidné zóně v Říčanské ulici
na Praze 10. Interiér je také laděný do diskrétního avšak komfortního stylu, který je v souladu
s prvotřídními službami a profesionálním přístupem personálu
(více na www.yesvisage.cz).

nízkofrekvenčních ultrazvukových vln tukové buňky, jejichž zbytky
jsou pak vyloučeny lymfatickým systémem. To vše bez narušení
kůže a vaskulární, nervové či svalové tkáně. Výsledek je okamžitý,
odstranění tukových buněk trvalé ne jen dočasné. V ošetřovaných
místech se tuk opětovně neukládá.
ll Pečlivě vyškolený personál ochotně poradí s výběrem toho
nejúčinnějšího programu, který pomocí špičkové techniky zaručí
ty nejlepší výsledky. Před a po proceduře probíhá měření ošetřovaných partií a úbytek se zpravidla pohybuje od 2 cm výše,
podle množství odstraňovaného tuku. Po přístrojovém ošetření
daných partií podpoří výsledek následná lymfodrenáž a také pár
pravidel, která je vhodné následovat zhruba týden po proceduře.
Cílem je podpořit lymfatický systém a odplavování odbouraného
tuku z těla ven. Vhodné je pít vodu bez bublinek, bylinkové čaje
(ne kávu a černý čaj), jíst lehkou stravu, která organismus
nezatěžuje. Výsledek, který uvidíte ihned po 40 minutách ošetření
se ještě během těchto následujících dnů vyvíjí a cenimetry ze
zatučněných oblastí mizí.
ll Ceny jsou oproti klasické liposukci
výrazně nižší a pohybují se v rozmezí od
2 tisíc korun (například paže, kolena) až do
necelých 4 tisíc za větší partie jako břicho,
hýždě, vnitřní nebo zadní stehen. Záleží na
výchozím stavu a efektu, kterého chce klient
docílit. Proceduru lze v časovém rozmezí
podle potřeby zopakovat. n
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