Isuäratavad vormid ilu- ja tervisekeskusest

ROOSMARII
Vooli oma keha krüolipolüüsiga!
Sinu ja su unistuste kleidi vahel seisavad tüütud sangad
ja reetlikult punnitav kõht? Või ei lase hoopis volüümikad
reied kanda lemmikuid skinny-teksaseid? Nüüd saad
oma keha modelleerida täpselt nii, nagu ise soovid.
Ilu- ja tervisekeskusesse Roosmarii saabus ainulaadne FusioMed
Cryoliposculpti meditsiiniklassi aparaat, millega saavutad püsivad tulemused
ilma kirurgilise sekkumiseta.

Mis on krüolipolüüs?
Tegemist on innovaatilise ja absoluutselt ohutu meetodiga rasvkoe täpseks
ja mõõdetud mõjutamiseks. Kuna meie kehas on kaks kihti rasvkudet:
pindmine (kus asub tselluliit) ja depoo- ehk tagavararasvad, mis paiknevad
sügavamal ning ei allu meie pingutustele treeningsaalis või dieedi pidamisele,
on see krüolipolüüs suurepärane meetod kehakuju korrigeerimiseks. Üldiselt
kogunevad tagavararasvad padjanditena kõhule, külgedele, reitele ja
käevartele tõmmates visuaalse jämeda kriipsu kõigile salenemiskatsetele,
jäädes jäärapäiselt ikka oma kohale. Krüolipolüüsi protseduuris kasutatakse
ära rakkude toimimise mehhanismi, ehk spetsiaalse vaakumotsikuga
aparaadi abil jahutatakse soovitud piirkondades rasvarakud, mis hakkavad
tulemusena kiire energia tootmiseks lõhustuma ja kaotavad oma elujõu.
Seejärel viib lümfiringe need kahe-kolme kuu jooksul organismist välja.
Aeglane laguproduktide väljutamine on vajalik selleks, et maksa või
eritussüsteeme mitte üle koormata.
Teaduslikud uuringud näitavad, et jahutamine mõjutab vaid rasvkude,
mitte aga teisi kudesid ega kahjusta nahka, veresooni, närve ega lihaseid.
Protseduurijärgselt ei saa töödeldud rasvarakud enam tagasi tekkida.

Kuidas protseduuri teostatakse?
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Protseduur algab konsultat-sioonist, mille
käigus selgitatakse välja kliendi vajadused
ning märgistatakse muret tekitavad
piirkonnad. Seejärel kantakse soovitud
piirkondadele geeli ning geelmembraani,
millele asetatakse vaakumaplikaator,
mis tagab rasvakurru sügava jahutuse.
Pärast aplikaatori eemaldamist
kantakse nahale turseid vähendav
ja naha taastumist kiirendav kreem.
Seejärel tehakse töödeldud piirkonnale LPG
massaaž/lümfidrenaaž, mis tagab protseduuri
efektiivsuse ja aitab kaasa toksiinide väljutamisele
organismist.

Protseduuri proovis
Iluguru peatoimetaja
Kristiina Virt:
„Olen alati arvanud, et
raske töö kannab vilja ning seda
suurem on mu pettumus siis, kui pärast mitmeaastast
jõusaalis personaalse kava alusel treenimist ei ole mul ikka
õnnestunud vabaneda väikestest sangadest. Kuid, mis jääb
inimesele võimatuks, selle teevad ära masinad. Seetõttu
usaldasin oma keha Roosmarii spetsialistide kätte ning
otsustasin proovida krüolipolüüsi uut masinat, mis hetkel
Eestis üks ja ainus. Minu jaoks oli tähtis ka teadmine, et
Roosmarii keskuses teostavad krüolipolüüsi protseduure
meedikud.
Kuna olen suur külmavares, kartsin protseduurile minnes, et
pean oma teatud kehaosad viima terveks tunniks Antarktika
võlusid avastama. Kuid üllatus-üllatus! Külma ei tundnud ma
hetkekski. Kui vaakumaplikaator kehale kinnitus, tundsin vaid
ebaharilikku kiskuvat tunnet, kuid juba viie minuti järel kadus
seegi ja sukeldusin Antarktika asemel hoopis magusasse
unne. Pärast vaakumotsikute eemaldamist oli töödeldud
piirkond veidi turses ning punetas, kuid see efekt oli vaid
lühiajaline. Järgnes lõõgastav lümfidrenaaži massaaž, mis
protseduuri toimet võimendab. Pean tõdema, et protseduur
on nii nauditav, et pidin esimest korda rõõmustama, et minu
rasvavarudest selle teostamiseks piisas (krüolipolüüsi saab
teha vaid siis, kui rasvkude ja -voldi paksus on vähemalt 2,5
cm). Esimesed tulemused on juba silmaga märgata, kuid
jään veel ootama lõplikku efekti.”

KRÜOLIPOLÜÜS

Rõõmusõnum LPG fännidele,
ilumessi raames esitleme LPG uusimat lipulaeva:

LPG ALLIANCE Medical
LPG teadlased on loonud midagi täiesti uut: LPG Alliance, seade mille
patendeeritud tehnoloogia loob sünergia keha füsioloogiliste protsesside
aktiveerimiseks täiesti uuel tasemel.

Kui varasemalt on kõik nahaaluses koes toimivad etapid LPG
hooldustes järgnenud üksteisele, siis uues Alliance seadmes lubab
kolmes tasapinnas üheaegselt toimuv liikumine mõjutada korraga
protsesse nii sügaval rasvkoes, pindmises rasvkoes ja tselluliidikihis
kui ka aktiveerida samaaegselt naha uuenemisprotsesse. Uus hooldus
on seega oluliselt tõhusam ja seda näitavad ka LPG teadlaste uuringud.
Esimesed muutused on nähtavad juba kolme hoolduskorra järel!

LPG Alliance Medical on mesitsiiniklassi seade.

• on ohutu, mitteinvasiivne ja valutu
• ei vaja pikaajalist taastumisaega, võib
asuda kohe oma tavatoimetuste juurde
• ajaliselt kiire, koos konsultatsiooni ja
massaažiga võtab aega 2 tundi
• toime on lokaalne, puudub mõju
siseorganitele
• väga tulemuslik, teadusuuringutes
väljatoodud tulemused on
muljetavaldavad
• heaks kiidetud FDA poolt kui
teaduspõhine ja ohutu meetod rasvkoe
vähendamiseks

Ilumessi raames esitleme BioTec Medical
uusimat Cryoliposculpt seadet ja protseduuri:

KRÜOLIPOLÜÜS
Antud mudel on uusim ja täiustatud versioon Cryoliposculpt metoodikas.
See on ainus taoline meditsiiniklassi seade Eestis, mis kasutab temperatuuri -10˚ ja see on temperatuur, millel baseeruvad kõik meditsiinilised
uuringud antud meetodi tulemuslikkuse ja ohutuse kohta.

FusioMed Cryoliposcult on meditsiiniklassi seade.
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