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H
item je stále Ultracontour jako 

náhrada liposukce, komplikova-

né a bolestivé procedury spojené 

s anestezií a relativně dlouhou rekonva-

lescence. Ultracontour nabízí neinvazivní 

a bezbolestný zákrok, vhodný pro muže 

i ženy. Doporučujeme 3 – 9 ošetření v in-

tervalech 4 až 14 dnů. 

Z více než 6 měsíců zkušeností při práci 

s Ultracontourem byly ve  Studiu Vanda 

zpracovány výsledky a zjištěno, že   prů-

měrný úbytek tukové tkáně po 6 sezeních 

je 5 cm, nejvyšší úbytek byl 15 cm. Na dal-

ších pracovištích jsou dokumentovány i pří-

pady úbytku až 18 obvodových centimetrů. 

Celý bezbolestný ambulantní zákrok trvá 

celkem asi 45 minut. Aplikace je možné 

provádět bez ohledu na roční období, ne-

představují žádné nepohodlí nebo omeze-

ní následných aktivit klienta. K odstranění 

oněch potřebných centimetrů není dokon-

ce nutnou podmínkou změna životosprávy, 

fyzické cvičení a pohybové aktivity.                                  

Mezi kontraindikace patří metabolická 

onemocnění, těhotenství, kojení, kovové 

implantáty v místě ošetření dále pak např. 

HIV, AIDS a nádorová onemocnění. 

Ultracontourem lze „doladit“ nerovnos-

ti po zákroku klasické liposukce. Asi 

po třech měsících je případně možno jej 

aplikovat na další tělesnou partii.                                               

Logickým pokračováním může být chuť 

tělo zpevnit a vytvarovat. Pro ty z nás, kte-

ří snad ani neuvažují o aktivním pohybu,  

existuje pohodlný způsob. Nová technolo-

gie přístroje New life B. E. A. M. patří do řady 

„lazy gym“ a pomáhá zpevnit těla těm, kte-

rým posilování nic neříká. Řeší i celulitidu, 

postrach většiny ženské populace. Přístroj 

formuje tělo přesně podle klientova přání: 

nabízí  programy zeštíhlující i zpevňující, 

také však speciální masáže sloužící k vy-

rýsování a konturování vybraných partií.                                                                         

New life „umí“ i  alternativu ke klasické 

mezoterapii. Jde o tzv. virtuální mezote-

rapii, která využívá speciálních tkaných 

„elektrorukaviček“ se stříbrnými vlákny, 

jimiž se pleť jemně hladí. Procedura připo-

míná kosmetickou masáž, je bezbolestná 

a nabízí příjemnou relaxaci. Pleť lépe „pro-

Wellness Studio Vanda
Wellness je stav, při kterém se cítíme v pohodě 
a vyrovnaně. Studio Vanda vám umožní tento stav 
prožít. Dostane se vám v něm individuální péče 
v příjemném prostředí. 

pouští“ kosmetické přípravky. Výsledkem je 

mladší vzhled pokožky a vyhlazení vrásek.                                                                                                                       

Ve StudiuVanda je k dispozici také diaman-

tová mikrodermabraze, která dramaticky 

omlazuje pleť, intenzivní pulzní světlo (IPL), 

jenž  kromě omlazení zajistí i odstranění 

pigmentových skvrn nebo rozšířených žilek.                                                                                                

Pohybové činnosti jsou zastoupeny indi-

viduálním cvičením Pilates a nabízíme 

rovněž poradenství pro výživu. K dispo-

zici jsou jak klasické metody sportovních 

masáží, tak i „lahůdky“ typu Breussovy 

masáže, která preventivně řeší případné 

problémy páteře, nebo masáž horkými ka-

meny, ta zase  dodává pocit totálního klidu 

a uvolnění. Jedním z hlavních účinků další 

z masáží – masáže lymfatické – je detoxi-

kace organismu. Nemůžeme zapomenout 

ani na obličej. Pro ten je tu v nabídce „oby-

čejná“ kosmetika nebo opět speciální ma-

sáže – lymfatická, liftingová nebo indická. 

Zkušené ruce zdravotních sester přispívají 

k libým pocitům našich klientů. 

www.studiovanda.cz

PR


