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SPRÁVNÁ VOLBA
Pro ideální výsledek je
volba kliniky zárukou
úspěchu. Klinika
YES VISAGE se díky
počtu spokojených
klientů i množství
provedených zákroků
řadí na úplnou špičku,
a to v československém
měřítku. Kromě
liposukce zde patří
k nejpoptávanějším také
úprava poprsí, ale i služba
beautifikace, které jsou
někteří odborníci z kliniky
YES VISAGE rovněž
průkopníky.
Klinika YES VISAGE
+420 227 777 777
yesvisage.cz

V perfektní formě

Pokud vás touha po dokonalém těle nasměrovala k řešení v podobě liposukce, zvažte
novinku kliniky YES Visage. Kromě značně zlepšené liposukční technologie nabízí navíc
i neinvazivní ošetření, jež výsledky zákroku ještě zdokonalí.

V NOVÉ DIMENZI
V čem je LipoLife 3G tak unikátní? Především umožňuje narušení problematické partie laserem a její odsávání zároveň. Tím pádem je zákrok rychlejší a dovoluje
získat nejvyšší možnou kvalitu tuku pro jeho další
případné využití, a to např. k modelaci poprsí či jako
výplň k omlazení tváře. Laserové vlákno přitom nezáří
jen dopředu, ale do kruhu, takže najednou zasáhne
velkou plochu. Proti konvenční laserové liposukci tudíž
dosahuje výrazně lepších a rychlejších efektů, při dodržení maximálního bezpečí a šetrnosti.
ALTERNATIVY „NA TĚLO“
Škála moderních liposukčních technik a přístrojů
v YES VISAGE je však, jak už zaznělo, mnohem širší,
a proto je možné výběr té nejvhodnější přizpůsobit
každému klientovi na míru. Od liposukcí v lokální
anestezii tenkou kanylou, kde je rychlé hojení, až po
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složitější liposukce v celkové anestezii. Čítá například
i liposukce laserové, vodním paprskem, radiofrekvenční
a další. Díky zkušenostem a široké nabídce je liposukce
na klinice velmi populární. Vyhledávány jsou zde ale
i neinvazivní metody, tedy metody bez narušení kůže,
jako je rovněž kryolipolýza neboli „liposukce“ s pomocí zmrazení buněk, která je zcela bezbolestná, nenáročná a rychlá. Nahromaděný tuk z problémové partie
mizí prakticky ihned a do plného efektu se pak rozvíjí
až další tři měsíce. Novinkou je pak YES BodyCare.
BONUSOVÁ PÉČE
Po liposukci, ale hlavně i jako samostatná procedura,
se doporučuje ošetření YES BodyCare, které pomáhá
optimalizovat stav a vzhled pokožky a kontur těla.
Jde o inovativní, patentovanou kombinaci čtyř metod
v jednom procesu. Konkrétně o spojení vakuového
mechanického působení s trojnásobnou stimulací,
s LED stimulací, laserovou lipolýzou a ošetřením
pokožky podpůrnými séry. Neinvazivní cestou tedy
remodeluje tělo, působí na usazené tukové zásoby
a povzbuzením tvorby kolagenu a elastinu zároveň
zpevňuje pokožku. Dosud žádné neinvazivní ošetření
neobsahovalo takto účinnou kombinaci v jednom ošetření. Bezbolestně, viditelně, v rychlém sledu. ■
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bavit se faldíků, které ani s tou nejostřejší
dietou ne a ne zmizet, chce velmi rafinovanou strategii. Jednu takovou má v nabídce
klinika YES Visage. Respektive v portfoliu
najdete liposukcí hned několik, ale ta nejnovější, LipoLife 3G, přichází s užitečnými inovacemi.
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