naživo

Liposukce zmražením
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břicho

do plavek
zapomeňte na čokoládové croissanty,
přidejte na pohybu a budete hubená. Ale
co když tahle rovnice nefunguje? Vsaďte
na některou z námi oveřených metod!

N

aše čtenářka Alena (28 let) toužila po razantním zeštíhlení, ale odmítla
invazivní zákrok. Sportuje a svaly i kůži má pevné, bylo tedy potřeba zatočit pouze s tuky. Hledá se velmi účinná metoda, při které neteče krev!
Co zabere? V salonu Yes Visage provádí horkou novinku – kryolipolýzu
Alena má pevné svaly tSualon Yes Visag
neboli „liposukci“ zmražením tukových buněk. To znamená, že aniž by se poškoi kůži, ale potřebuje Co je úbytek 25 e garan%
ž se urč předtím
se zbavit tuku.
itě povetuku.
dily okolní tkáně, se přístrojem za aplikace
dlo!
Tukové buňky
vakua ochladí tukové buňky natolik, že zakde: SALON YES VISAGE
čnou odumírat a během 6 týdnů se pak vyse chladem naruší
Mánesova 28, 120 00 Praha 2
plaví lymfou z těla ven.
a začnou odumírat Jak to probíhá? Po konzultaci zdravotního
tel: 776 707 707, www.yesvisage.cz
Cena: od 9500 Kč, Alena 19 500 Kč
stavu s MUDr. Pavlem Bočkem se Aleny ujala sestřička. Šablonou změřila velikost ošetřovaBolestivost zákroku: **
né oblasti a po aplikaci ochranné gelové blány již hlavicí přístroje nasála partii břicha, která
se 60 minut chladila. AleJdeme na to! Hlavice
na během zákroku pohose přisaje na břicho
dlně ležela na lehátku.
a hodinu ničí váš tuk.
A bolest? „Asi jako když
vás bolí břicho při menstruaci,“ přibližuje Alena.
Co následuje?
Žádná dietní ani sportovní omezení. 25% tuku
Aleně zmizelo samo!
Co vás čeká Na konzultaci
Braní míry Sestřička měří
se dozvíte, jak zhubnete. :-)

rozsah ošetřované partie.
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***** velmi silná

ěkdy k tomu, abyste se dopracovala k břichu, které bude tak
ploché a pevné, že by mohlo hravě
konkurovat runwayi na ruzyňském
letišti, nestačí vůle ani maximální
nasazení. Proto jsme zapátrali
po metodách, které vám i bez pevné
vůle, hladovění či sportovního nasazení zaručí, že vám spodní díl plavek
nezastíní pupík velikosti xxl. Vybrali
jsme takové, při kterých zeštíhlí jak
neohrožené amazonky, které nemají
strach z bolesti, i ty, které se nenechají uhodit ani květinou.

potom

* mírná
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Míra bolestivosti:

Ploché

předt

