
Ultracontour je přístroj, o němž v našem časopise již zmínka byla. Připomeňme si, co vlastně umí. 
Popisuje se jeko neinvazivní forma liposukce, resp. selektivní lipolýza pomocí vysoce fokusovaného 
ultrazvuku, jehož působením se tukové buňky rozbijí, jejich obsah se uvolní a v organismu se vlastním 
působením odbourá. 

 
Když jsem já, která se stejně jako vy, zajímám o svůj vzhled a sleduji novinky v estetické medicíně, 

poprvé o Ultracontouru slyšela, myslela jsem si, že  půjde o jednu z mnoha „vábniček“ na klientovu 
kapsu. 

 
 Reference byly však natolik lákavé, že jsem neodolala a na vlastní kůži, resp. na vlastní břicho 

Ultracontour vyzkoušela. Dobře jsem udělala. Počáteční nedůvěra se změnila po třetím ošetření na 
radost z viditelně formovaného pasu.  

Dnes se mohu již o své zkušenosti podělit s případnými zájemci, ošetření přístrojem Ultracontour 
je totiž součástí nabídky Studia Vanda. 

 
Kdo by nechtěl zlikvidovat na svém těle nějaký ten „špíček“? 
 
Ultracontour je hitem především proto, že je časově nenáročný, ošetření na něm nebolí a  snese 

srovnání i s mnohem složitějšími, bolestivými, operativními zákroky s dlouhou rekonvalescencí. 
 
Jak ošetření probíhá? 
Ošetření má dvě fáze. První připomíná běžné vyšetření na ultrazvuku,  po problematické partii 

těla potřené  vodivým gelem  pohybuje ošetřovatelka „myší“v závislosti na impulsech, které přístroj 
vysílá. Při druhé jsou na tělo jsou připojeny ultrazvukové sondy, které provádějí ultrazvukovou 
drenážní masáž. 

 
Co se v těle při ošetření děje? 
Působením ultrazvuku se mechanicky rozdrtí tukové buňky, jejichž obsah – tuk – se vylije do 

mezibuněčného prostoru, odkud je transportován k metabolickému zpracování a přirozenou cestou 
za podpory  lymfodrenáže z těla vyloučen. Jednoduše řečeno, dojde k rozpuštění a odplavení 
nahromaděného tuku z problematických partií. 

 
Jak dlouho ošetření trvá? 
Celá procedura netrvá více než 60 minut. 
 
Jak se klient při ošetření a po něm cítí? 
Ošetření může vyvolat pocit žízně, mírné brnění či pálení při aplikaci ultrazvukových sond 
 
 
Jaké výsledky ošetření přináší? 
Výsledky jsou velmi individuální, průměrný úbytek v ošetřovaných partiích je 5 – 6 centimetrů, 

máme však klienty, kteří dosáhli i více než 12 cm. Maximální zaznamenaný úbytek  v našem studiu je 
15 cm. Úbytky mohou být viditelné již po prvním ošetření, nejčastěji se klientky zmiňují o pocitu 
lehkosti a zřetelně  lepší siluetě, později popisují, že se cítí volně ve svém ošacení (zaznamenány jsou 
úbytky až od 2 velikosti). Ti, kteří se u nás nechají i změřit, uvidí ve své kartě úbytek v centimetrech 
černé na bílém. 

Některé naše zákaznice se cítily „jako nové“ a okamžitě se objednaly na další kúru v jiných 
partiích. Další zákazníci (zejména muži) k nám přicházejí s velkou nedůvěrou a odcházeli mile 
překvapeni „ztrátou pivních bříšek“. 

 
 
Které partie jsou pro ošetření nejvhodnější a jsou výsledky trvalé? 



Nejčastěji se ošetření Ultracontourem provádí na břiše, bocích, hýždích a stehnech. Tukové 
buňky jsou zlikvidovány trvale. 

 
Dá se ošetření Ultracontourem opakovat? 
Ano, doporučuje se 3 – 6 opakování, ve 4 – 14 denní frekvenci, ideálně v týdenních intervalech. 

K úbytku tuku tak dochází pozvolna.  
 
Je výsledek ošetření Ultracontourem permanentní? 
Tukové buňky jsou zlikvidovány trvale. Za předpokladu nezřízené životosprávy mají však zbylé 

tukové buňky schopnost se nafouknout. 
 
Kdo jsou ideální klienti pro ošetření Ultracontourem? 
Metoda je vhodná pro všechny, kdo se chtějí zbavit lokalizovaného přebytečného tuku. Je ideální 

i pro klienty starší, kterým se běžná liposukce z důvodu nižší elasticity kůže a rizika vzniku 
nerovnoměrných dolíčků nedoporučuje. Pozvolným úbytkem při ošetření Ultracontourem elasticita 
kůže netrpí. 

 
Je Ultracontour vhodný pro muže? 
Ultracontour je stejně vhodný pro ženy i muže, mezi našimi klienty jse asi 15 % klientů mužů. 

Stále více mužů chápe péči o své zdraví i vzhled jako přirozenou součást svého životního stylu.   
 
 
Kdo nemůže nebo dokonce nesmí být ošetřen Ultracontourem? 
Lékař vždy posoudí, zda je ošetření Ultracontourem vhodné, základními kontraindikacemi jsou 

metabolické poruchy, prodělaná hepatitida, kovové implantáty v místě aplikace, kožní výsevy tamtéž, 
kojení a těhotenství. 

 
Existují nějaká zvláštní doporučení při ošetření Ultracontourem? 
Doporučuje se omezit příjem živočišných tuků, protože při ošetření došlo k jejich odbourání a 

organismus je jejich vylučováním na několik dnů zatížen. Pitný režim 2 – 3 litry vody, jinak se 
neočekává žádná speciální dietní úprava. 

 
Jak pečovat o ošetřené partie po skončení kúry Ultracontourem? 
Nejen po skončení, ale už v průběhu kúry doporučujeme pít čas Lymfodren a mezi jednotlivými 

ošetřeními aplikovat na ošetřované partie  slabou vrstvu přípravku Red-red Lipored, novinku  firmy 
Ryor.  

Při ošetření samotném se používají gely Ryorem speciálně pro tento účel vyrobené. 
 
Co doporučujete po skončení kúry Ultracontour?  
Správná otázka, tuk po ošetření Ultracontourem zmizel, teď je třeba tělo zpevnit a vytvarovat. 
Ideální je aktivní pohyb, ale je tu i řešení pro ty z nás, kteří pohybu neholdují. Nabízíme „cvičení“ 

na  přístroji New life  B. E. A. M. Lidově se mu říká „lazy gym“  - cvičení pro líné. Ten bez námahy 
aktivuje žádané svalové skupiny a formuje postavu přesně podle přání klienta.  
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