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Wellness Studio Vanda
Boj proti tuku a celulitidě
není marný!
S přístrojem Ultracontour, který využívá
novou technologii vysoce fokusovaného
intenzivního ultrazvuku (HIFU) a ultrazvukové masážní drenáže (UMD) máme
za téměř celý rok bohaté praktické zkušenosti. Už víme, že opravdu efektivně
pomáhá redukovat podkožní tuk. Tomu
odpovídá i jeho popularita, používá se
nejen ve Studiu Vanda, ale v dalších
třech desítkách pracovišť. Prestižní pražská klinika Esthé provedla nezávislou
sonograﬁckou studii účinků Ultracontouru na tukovou tkáň, jejíž výsledky ukazují
na snížení podkožního tuku o více než
23 % po pěti aplikacích, které se provádějí po sedmi dnech. Nezbývá nám než
souhlasit a dodat snad jen to, že výsledky
jsou tím lepší a trvalejší, čím více jsme
si vědomi, že i my sami můžeme přispět
svou troškou do mlýna, především životosprávou, pitným režimem a pohybem.
Po takto úspěšném tažení v boji s podkožním tukem je dalším významným krokem výrobce, francouzské společnosti
MedixSysteme, vývoj technologie U lift
určené pro účinný boj s příčinami a projevy celulitidy, o níž lze bez nadsázky říci,
že její projevy zná více než 90 procent
ženské populace. Proč celulitida postihuje ve většině případů jen ženy, neumí
současná medicína spolehlivě odpovědět, ačkoliv zásadní význam lze zřejmě
přisoudit hormonům.
Snad každá žena ví, jak celulitida vypadá,
je přece nazývána podle nejtypičtějšího
vnějšího projevu jako pomerančová kůže. Všichni víme, že postihuje nejčastěji
stehna, boky, hýždě a bříško. Víme i to,
že celulitida je projevem stavu vazivové
a tukové tkáně v podkoží.
Anatomicky se vznik celulitidy dá vysvětlit: jednotlivé vrstvy kůže a podkoží postupně oslabují, jejich součásti – kolagen
a pojivová tkáň – ztrácejí svou pružnost,
tuk v pomerančové kůži je oddělen méně a méně pružnými svazečky vazivové
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tkáně. Metabolické pochody, proudění
lymfy a prokrvení se časem zpomaluje
a objevují se první, více či méně skryté
projevy celulitidy. Zpomalený metabolismus postupně umožňuje nahromadění
tuku v tukových buňkách pojivové tkáně,
a tak se vytvoří celé bloky tuku s rozdílnými vlastnostmi a strukturou od okolní tkáně. Roztáčí se začarovaný kruh.
Rozrůstají se komplexy tukových buněk
a roste množství odpadních látek v tkáni. Ostrůvky tukových buněk se vyklenou
jediným možným směrem – vzhůru. Vazivové svazečky pak stahují části kůže,
k níž jsou ukotveny a vytvářejí ten typický,
dolíčkovatý vzhled pomerančové kůry.
Špatnou zprávu přináší fakt, že se celulitida nevyhýbá ženám hubenějším, ani
sportovkyním, ani lenoškám.
Dobrá zpráva je zmíněna v titulku tohoto
článku. Boj proti tuku a celulitidě rozhodně marný není!
Rozhodujícím momentem může být právě technologie U lift. Je modulem přístrojů Ultracontour a tvoří tak logický celek,
neboť celulitida jen málokdy není doprovázena také zvýšeným množstvím podkožního tuku a oba zákroky se dají s výhodou pro klienty i provozovatele spojit.
Slovy odborníka na slovo vzatého, ing. Tomáše Hadrbolce, ředitele ﬁrmy Beneﬁcium Euro Ltd., s. r. o, která je dodavatelem
profesionálních přístrojů, technologií pro
moderní centra nadstandardní lékařské
i estetické péče do naší republiky:
„Patentovaná technologie U lift představuje HIFU neinvazivní ultrazvuk k odstranění fyziologických patologií v podkoží
s reálnými výsledky na celulitidě. Aplikač-

ní sonda je zaostřena mělčeji než sondy
dosavadní, a tak přináší ověřený efekt
lipolýzy tukové tkáně právě do oblastí
postižených celulitidou, a to stále s výhodou možnosti při ošetření celulitidy využít
duální UMD ultrazvuk na lymfatickou masážní drenáž – odvedení odpadních látek
tukové přeměny.“
Jak známo, ultrazvukové vlny se nešíří
vzduchem, pro optimální přenos energie
z aplikační koncovky přístoje Ultracontour U lift se používá aktivní gel vyvinutý
v České republice. Největší česká soukromá kosmetická ﬁrma Ryor vytvořila řadu
gelových přípravků, a to nejen na dřívější
neinvazivní lipolýzu, ale i na současnou
novinku, technologii U lift.
Ucelená řada obsahuje i přípravky na domácí použití mezi jednotlivými aplikacemi.
Další dobrou zprávou Wellness Studia
Vanda je fakt, že Ultracontour s modulem
technologie U lift je na našem pracovišti
již v provozu.
Bereme v úvahu i fakt, že celulitida má
různá stadia a programy „šijeme na míru“.
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