
RREEGGUULLAAMMIINN
ssaalloonnuu  SSttuuddiiooSSppaa

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oÊwiadczajà, ˝e nie majà przeciwwskazaƒ
zdrowotnych i uczestniczà w nich na w∏asnà odpowiedzialnoÊç.

2. Niewykorzystany karnet przepada i nie nale˝y si´ za niego zwrot pieni´dzy.

3. Ka˝da osoba korzystajàca pierwszy raz z urzàdzeƒ ma obowiàzek zg∏osiç si´ do
pracownika StudioSpa w celu zapoznania si´ z zasadami bezpiecznego korzys-
tania i sposobu wykonywania çwiczeƒ.

4. Klient, który w czasie çwiczeƒ/zabiegu êle si´ poczuje zobowiàzany jest natych-
miast przerwaç çwiczenia i powiadomiç obs∏ug´ StudioSpa.

5. Klient akceptuje fakt, i˝ StudioSpa nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne
kontuzje i urazy powsta∏e na skutek w∏asnych dzia∏aƒ.

6. Klient akceptuje fakt, i˝ personel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek
szkody lub kradzie˝e rzeczy przyniesionych do obiektu, a tak˝e za Êmierç,
obra˝enia lub choroby powsta∏e w zwiàzku z nieprawid∏owym korzystaniem
z urzàdzeƒ.

7. Za dewastacje rzeczy nale˝àcych do StudioSpa oraz wszelkie Êwiadome dzia∏anie
na jego szkod´ Klient odpowiada∏ b´dzie prawnie lub finansowo. Za zniszczenie
lub uszkodzenie wyposa˝enia bàdê sprz´tu sportowego u˝ywajàc go niezgodnie
z instrukcjà u˝ytkowania, obowiàzuje odp∏atnoÊç w wysokoÊci 100% wartoÊci
szkody. 
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MMiikkrrooddeerrmmaabbrraazzjjaa  ddiiaammeennttoowwaa

Zabieg polega na mechanicznym z∏uszczaniu naskórka przy pomocy specjalnych g∏owic – pokry-
tych kryszta∏kami naturalnego diamentu – dzia∏ajàcych z podciÊnieniem przez co dokonuje si´
powierzchniowej abrazji skóry.

WWsskkaazzaanniiaa  ddoo  mmiikkrrooddeerrmmaabbrraazzjjii::
� odm∏adzanie skóry
� likwidacja delikatnych zmarszczek wokó∏ oczu, ust i szyi
� tràdzik pospolity (zaskórnikowy, grudkowy)
� blizny potràdzikowe
� ∏ojotok
� zaskórniki, prosaki
� rogowacenie przymieszkowe
� rozszerzone pory
� blizny zanikowe i przeros∏e
� przebarwienia i odbarwienia
� uszkodzenia pos∏oneczne skóry (twarz, r´ce, szyja)
� szorstki, zrogowacia∏y naskórek
� rozst´py
�wiotkoÊç skóry

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  mmiikkrrooddeerrmmaabbrraazzjjii::
� zaka˝enia wirusowe: brodawki, opryszczka, mi´czak zakaêny
� zaka˝enia bakteryjne: liszajec zakaêny, figówka gronkowcowa
� zaka˝enia grzybicze
� tràdzik krostkowy, ropowiczy
� skóra powiek
� przeczosy, nad˝erki (uszkodzenia ciàg∏oÊci skóry)
� nowotwory skóry i znamiona
� naczyniaki jamiste
� terapia przeciwtràdzikowa Roaccutanem-wskazana co najmniej 6 miesi´czna przerwa
� sk∏onnoÊç do keloidów (bliznowców)
� zabiegi chirurgiczne w obr´bie twarzy (do 2 miesi´cy)

Zazwyczaj nale˝y przeprowadziç od 2 do 10 zabiegów w odst´pach co 7-10 dni w zabiegach
odm∏adzajàcych i co 3-4 tygodnie w leczeniu tràdzika.

Ogromnà zaletà tej metody jest to, ˝e nie wymaga ona rezygnacji z normalnego, codziennego
trybu ˝ycia i wy∏àczenia z pracy zawodowej.
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PPeeeelliinngg  kkaawwiittaaccyyjjnnyy  ((uullttrraaddêêwwii´́kkii))

Peeling kawitacyjny polega na z∏uszczaniu i usuwaniu martwych komórek, usuwaniu ∏oju i innych
zanieczyszczeƒ skóry (zrogowacia∏y naskórek, drobne zaskórniki, wàgry i bakterie). Oczyszczanie
porów powoduje, ˝e skóra stare si´ rozjaÊniona i g∏adka – rezultat zauwa˝alny jest od razu.
Efektem jest przyspieszenie odnowy komórkowej poprzez wzrost przekrwienia w naskórku oraz
usuni´cie przebarwieƒ.
Peeling kawitacyjny jest bezbolesnym zabiegiem , który mo˝na stosowaç przy skórze tràdzikowej,
przet∏uszczajàcej si´, jak i wra˝liwej, sk∏onnej do podra˝nieƒ. Najlepszy efekt uzyskuje si´
uzupe∏niajàc peeling kawitacyjny zabiegiem ultradêwi´kowym (sonoforeza). Dzi´ki niemu pobu-
dzona jest synteza kolagenu i elastyny, skóra staje si´ bardziej j´drna. Zabieg ultradêwi´kami
wykorzystuje si´ do wprowadzania w g∏´bsze warstwy skóry preparatów od˝ywczych, nawil˝ajà-
cych oraz witamin.  

WWsskkaazzaanniiaa  ddoo  kkaawwiittaaccjjii
�Przebarwienia
� Zmarszczki
� Tràdzik
�Cellulit
�Szary koloryt skóry (skóra zatruta nikotynà)
� Zsinienia i opuchlizna w okolicy oczu
�S∏abe od˝ywienie i regeneracja skóry

PPrrzzeecciiwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  kkaawwiittaaccjjii
�Nowotwory i stany po ich operacyjnym usuni´ciu
�Cià˝à
�NiewydolnoÊç krà˝enia
�Stany goràczkowe
�Ci´˝ki stan ogólny
�ObecnoÊç w tkankach cia∏ obcych metalicznych (rozrusznik serca, aparat na z´by)
�Nerwica wegetatywna znacznego stopnia
�Osteoporoza

cz´stotliwoÊç stosowania zabiegu – jednorazowo lub 1 w tygodniu przez 5-6 tygodni
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PPeeeelliinngg  kkwwaassaammii  AAHHAA

Zabieg oczyszczajàcy z u˝yciem owocowych kwasów AHA daje wiele mo˝liwoÊci w radzeniu sobie
z problemami skórnymi, poniewa˝:
� dzia∏a jak peeling organiczny
� stymuluje regeneracj´ i zapewnia skórze bogate, w∏aÊciwe nawil˝enie
� eliminuje ma∏e zmarszczki i wyg∏adza wi´ksze
� g∏´boko oczyszcza skór´ i zmniejsza rozszerzone pory
� usuwa plamy pigmentacyjne
� reguluje prace gruczo∏ów ∏ojowych.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa
� cià˝a, okres karmienia piersià     
� leczenie izotretinoinami (okres przerwy minimum rok)     
� stany zapalne na skórze, opryszczka     
� skóra naczynkowa
� plamy i znamiona nietypowego kszta∏tu
� uczulenie na preparaty zawierajàce AHA (w tym kwas migda∏owy)   
� leczenie Tetracyklinami (odstawiç na 2 tygodnie przed)
� nie korzystaç ze s∏oƒca, solarium min. 3 tygodnie przed zabiegiem
� sk∏onnoÊç do powstawania blizn
� nie wykonywaç zabiegu w temperaturze poni˝ej -5°C i powy˝ej +17°C
� stosowanie leków hormonalnych

ZZaalleecceenniiaa
Bezwzgl´dnie stosowaç krem z filtrem 25 (minimum)

Przy infekcji opryszczki stosowaç Heviran 2 tygodnie przed zabiegiem
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PPeeeelliinngg  kkwwaasseemm  gglliikkoolloowwyymm

Kwas glikolowy ma szerokie spektrum dzia∏ania oraz wysokà efektywnoÊç w leczeniu ró˝nych
problemów skórnych.
Obecnie kwas glikolowy uznawany jest za jeden z najwa˝niejszych elementów terapii, regeneracji
i odm∏adzania skóry, zarówno u ludzi m∏odych, których skóra wymaga szczególnej piel´gnacji, jak
i u osób z cerà dojrza∏à z pierwszymi oznakami starzenia si´ skóry.

WWsskkaazzaanniiaa::
� poprawa g∏adkoÊci i j´drnoÊci skóry
� z∏uszczenie martwego naskórka
� regulacja wydzielania sebum
� rozjaÊnienie przebarwieƒ
� sp∏ycenie zmarszczek
� nawil˝enie skóry.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa
� cià˝a, okres karmienia piersià     
� alergia skórna, aktywna opryszczka          
� skóra podra˝niona, uszkodzona
� doustna terapia pochodnymi witaminy A (wymagana pó∏roczna przerwa)

ZZaalleecceenniiaa
Podstawowy cykl peelingów sk∏ada si´ z 6 wizyt w odst´pach tygodniowych lub dwutygodniowych.
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DDeerrmmookkoossmmeettyycczznnyy  ppeeeelliinngg  cchheemmiicczznnyy
kkwwaasseemm  ssaalliiccyylloowwyymm

Kwas salicylowy znajduje zastosowanie przy problemach z cerà tràdzikowà, t∏ustà z du˝à iloÊcià
zanieczyszczeƒ, blizn potràdzikowych, z tendencjà do stanów zapalnych. Stosowanie peelingów
chemicznych polecane jest w okresie od jesieni a˝ do póênej wiosny. Okres zimowy nie jest przeci-
wwskazaniem do wykonywania zabiegu - nale˝y jednak po zabiegu zabezpieczyç skór´ przed
dzia∏aniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

WWsskkaazzaanniiaa::
�wspomaga kuracj´ preciwtràdzikowà
� redukuje iloÊç wyprysków
�wyg∏dza skór´
� rozjaÊnia przebarwienia
� oczyszcza i zw´˝a ujÊcia gruczo∏ów ∏ojowych

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa
� aktywne infekcje: bakteryjne, wirusowe. grzybicze
� dermatozy zapalne skóry: ∏uszczyca, atopowe zapalenie skóry
� leczenie: izotretynoinà w ciàgu ostatnich szeÊciu miesi´cy , Êwiat∏em IPL lub laserem   
� zabarwienie skóry: fototyp V i VI zalecane peelingi próbne - zaburzenia pigmentacji
� alergia skórna, aktywna opryszczka          
� skóra podra˝niona, uszkodzona
� doustna terapia pochodnymi witaminy A (wymagana pó∏roczna przerwa)

ZZaalleecceenniiaa
Podstawowy cykl peelingów sk∏ada si´ z 6-8 wizyt w odst´pach 14 - 30 dniowych.
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YYeellllooww  PPeeeell
ppeeeelliinngg  cchheemmiicczznnyy

Yellow Peel to wielofazowy peeling, który dzia∏a na kilka warstw skóry. Wspomaga walk´ z cerà
tràdzikowà, odm∏adza wra˝liwà skór´ twarzy, szyi, dekoltu, d∏oni i wokó∏ oczu, redukuje blizny
potràdzikowe.

Na dwa tygodnie przed zabiegiem nale˝y stosowaç preparaty oczyszczajàce skór´ na bazie kwasu
glikolowego, w celu normalizacji wydzielania ∏oju. W sytuacji, nawracajàcej opryszczki, przed
peelingiem nale˝y profilaktycznie stosowaç leki przeciwwirusowe, aby zabieg nie wywo∏a∏ nawrotu
choroby.

Po wykonaniu zabiegu (cz´Êç gabinetowa) przez jeden dzieƒ skóra mo˝e byç lekko ˝ó∏ta, zaczer-
wieniona i obrz´knieta. W ciàgu 3 dni nast´puje z∏uszczenie skóry. 

WWsskkaazzaanniiaa::
Blizny potràdzikowe
Zaburzenia ∏ojotokowe skóry
Zmarszczki
Zmiany pos∏oneczne
WiotkoÊç skóry
Przebarwienia na twarzy, szyi, dekoltu, d∏oni

PPrrzzeecciiwwsskkaazzaanniiaa::
Cià˝a
Uszkodzona skóra
Opryszczka

MMoo˝̋lliiwwee  sskkuuttkkii  uubboocczznnee::
Yellow Peel mo˝e wywo∏aç silnà reakcj´ zapalnà skóry, wystàpienie rumienia i uczucie pieczenia.

ZZaalleecceenniiaa  ppoozzaabbiieeggoowwee::
Nale˝y unikaç silnego s∏oƒca i zawsze u˝ywaç filtrów ochronnych 50 SFP.

KKuurraaccjjaa  ddoommoowwaa::
Od 2 do 10 dnia po zabiegu skór´ nale˝y myç wy∏àcznie myd∏em o neutralnym  PH, nak∏adaç
wazelin´ lub Alantan krem.
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BBiioolliiffttiinngg  --  lliiffttiinngg  bbeezz  sskkaallppeellaa

Zmarszczki i utrata spr´˝ystoÊci skóry sà najpopularniejszymi problemami kosmetycznymi. Aby
skutecznie eliminowaç tego rodzaju defekty urody wykorzystujemy lifting bioelektryczny. 
Technologia tego zabiegu znajduje swe êród∏o w wiedzy medycznej z zakresu fizjologii i reakcji
bioelektrycznych ludzkich mi´Êni i komórek, których w∏aÊciwoÊci pozwalajà na przekazywanie infor-
macji i prowadzà do fizycznego reagowania cz∏onków uk∏adu ruchu cz∏owieka. 
Ludzka mikroenergia i bioelektrycznoÊç jest w przypadku zastosowania tego aparatu kosmety-
cznego stymulowana tak, aby funkcjonowa∏a jak ludzki organizm – i w sposób zewn´trzny
pobudza∏a mi´Ênie do pracy, polaryzowa∏a komórki i przyspiesza∏a krà˝enie krwi (w naczyniach
w∏osowatych).
Zewn´trzny impuls elektryczny jest zamieniany na wewn´trzny, organiczny impuls bioelektryczny,
dzi´ki czemu oddzia∏ujemy zarówno na mi´Ênie, jak i na skór´. Efektem tego dzia∏ania jest nie tylko
poprawa napi´cia mi´Êni i modelowanie owalu twarzy (czy sylwetki cia∏a), ale, przede wszystkim,
przyspieszona odnowa w∏ókien kolagenu i elastyny - poprawa napi´cia skóry i redukcja
zmarszczek.

wwsskkaazzaanniiaa  ii  eeffeekkttyy  zzaassttoossoowwaanniiaa

� Lifting mi´Êni
�Wyszczuplanie twarzy (poprawianie owalu twarzy)
�Poprawianie konturu oczu, lifting okolic oczu.
�Redukcja zmarszczek skóry twarzy
�Redukcja zmarszczek skóry cia∏a (brzuch, uda, r´ce)
� Lifting biustu
� Lifting poÊladków
�Stymulacja produkcji kolagenu
�Poprawienie poziomu nawil˝enia wewn´trznego skóry
�Uj´drnienie zwiotcza∏ych mi´Êni
�Uj´drnienie skóry (poprawienie jej napi´cia)
�Redukcja „worków” pod oczami
�Przyspieszenie metabolizmu komórkowego
�Drena˝ limfatyczny (redukcja podÊció∏ki t∏uszczowej)

PPrrzzeecciiwwsskkaazzaanniiaa  
�Nowotwory i stany po ich operacyjnym usuni´ciu
�Cià˝à
�NiewydolnoÊç krà˝enia
�Stany goràczkowe
�Ci´˝ki stan ogólny
�ObecnoÊç w tkankach cia∏ obcych metalicznych (rozrusznik serca, aparat na z´by)
�Nerwica wegetatywna znacznego stopnia
�Osteoporoza
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MMeezzootteerraappiiaa  bbeezziigg∏∏oowwaa

Mezoterapia bezig∏owa jest to najnowoczeÊniejszy system transportu substancji czynnych do g∏´bo-
kich warstw skóry w sposób ca∏kowicie bezpieczny. Zabieg ten jest alternatywnym rozwiàzaniem dla
zabiegów mezoterapii, wykonywanej za pomocà ig∏y. Urzàdzenie wykorzystuje zjawiska fizyczne,
zachodzàce w b∏onach komórkowych i w warstwie rogowej skóry, pozwalajàc na otwarcie nowych
dróg wprowadzania koktajli biologicznie czynnych. Przed zabiegiem mo˝na wykonywaç mikroder-
mabrazj´, peeling kawitacyjny lub kwasami, które przygotowujà skór´ do lepszego wch∏aniania sub-
stancji aktywnych. Celem mezoterapii bezig∏owej jest wyg∏adzenie zmarszczek, dzia∏anie norma-
lizujàce, rewitalizujàce, nawil˝ajàce, rozjaÊniajàce, od˝ywcze oraz liftingujàce. W celu dodatkowego
zwi´kszenia efektu wch∏aniania aktywnych preparatów przez skór´ przed samym zabiegiem mezo-
terapii bezig∏owej stosujemy zabieg ultrasonic polegajàcy na ultradêwi´kowym mikromasa˝u powo-
dujàcym wzrost przepuszczalnoÊci b∏on komórkowych i aktywujàcym metabolizm komórkowy.
Zastosowanie innowatorskiej metody pozwala na wielokrotne zwi´kszenie emisji energii, która
dociera w g∏àb tkanek, jednoczeÊnie zapewniajàc komfort podczas zabiegów. Po zakoƒczeniu zabie-
gu mezoterapii sch∏adzamy skór´ zimnà g∏owicà (kriostymulacja) z maskà kremowà, co powoduje jej
silne uj´drnienie.
Zabiegi ultrasonic, mezoterapii i kriostymulacji wspomagane sà koloroterapià LED.

Zabiegi te mo˝emy wykonywaç na wybranych rejonach cia∏a, uj´drniajàc, nawil˝ajàc i odm∏adzajàc
cienkà oraz wysuszonà skór´ d∏oni, zm´czonà twarz i szyj´ czy dekolt z objawami starzenia,
wyg∏adzajàc zmarszczki, zmniejszajàc rozst´py, redukujàc tkank´ t∏uszczowà oraz cellulit, uj´drnia-
jàc (skóra twarzy, poÊladki, biust), redukujàc blizny potràdzikowe i wiele innych niedoskona∏oÊci.

wwsskkaazzaanniiaa  ddllaa  oossóóbb
� palàcym papierosy
� ze zm´czonà skórà
� po z∏uszczaniu naskórka (dermabrazja, peelingi)
� nara˝onym na dzia∏anie s∏oƒca lub mrozu przez d∏u˝sze okresy
� po porodzie
� profilaktycznie dla ka˝dego!

KKoorrzzyyÊÊccii  zz  zzaabbiieeggóóww  mmeezzootteerraappiiii  bbeezziigg∏∏oowweejj  ::
� rozbicie substancji czynnych produktów kosmetycznych na moleku∏y pomagajàc im w penetracji
� zwi´ksza przepuszczalnoÊç b∏on komórkowych i przyspiesza wch∏anianie tkankowe
� pomaga w rozjaÊnieniu przebarwieƒ i plam pigmentacyjnych
� podnosi stopieƒ regeneracji komórek i nawodnienia skóry
� pomaga w leczeniu tràdziku ni blizn po nim, uwalnia pory od obumar∏ych komórek, nadmiaru

∏oju, bakterii, zaskórników, substancji toksycznych pozostawiajàc skór´ czysta i g∏adkà
� zmniejsza napi´cie mi´Êni, dzia∏a uspokajajàco oraz ma dzia∏anie przeciwbólowe
� pomoc w wyg∏adzaniu zmarszczek, linii i bruzd
� pobudzenie syntezy kolagenu i elastyny w tkankach

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
� nowotwory i stan po ich operacyjnym usuni´ciu
� otwarte rany
� cià˝a
�metalowe elementy w ciele (np. rozrusznik serca, aparat na z´by, itp.)
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PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ccdd::
� choroby serca
� rozrusznik serca
� choroby ˝y∏, niewydolnoÊç krà˝enia
� epilepsja
� nadwra˝liwoÊç skóry, stany zapalne
� stany goràczkowe, ci´˝ki stan ogólny
� nerwica wegetatywna znacznego stopnia
� osteoporoza

Sposób dzia∏ania zabiegu zale˝y od jego przeznaczenia a co za tym idzie, zale˝y od wyboru sub-
stancji aktywnych wprowadzanych wg∏àb skóry/tkanki t∏uszczowej. Pierwszy etap polega zawsze
na penetracji substancji poprzez mikropory utworzone pod wp∏ywem czynników fizycznych jak
pràd/Êwiat∏o.
Efekty widoczne sà ju˝ po pierwszym zabiegu, u niektórych osób nale˝y wykonaç seri´ minimum
3–5 zabiegów.
Najlepsze d∏ugookresowe efekty osiàga si´ wspomagajàc terapi´ odpowiednià dietà i zdrowym
trybem ˝ycia. Zabiegi podtrzymujàce efekt wykonuje si´ nie mniej ni˝ 2-4 razy do roku.

Pojedynczy zabieg trwa Êrednio 20-30 min (sama mezoterapia).

Zabiegi mezoterapii bezig∏owej wykonuje si´ w odst´pach 10-14 dniowych.
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ZZaabbiieeggii  kkoossmmeettyycczznnee  nnaa  ttwwaarrzz

�� PPeeeelliinngg  kkaawwiittaaccyyjjnnyy  ++  uullttrraassoonniicc  ++  mmeezzootteerraappiiaa  bbeezziigg∏∏oowwaa  ++  kkrriioossttyymmuullaaccjjaa  ++  mmaasskkaa  kkrree--
mmoowwaa  ++  LLEEDD

�� MMiikkrrooddeerrmmaabbrraazzjjaa  ssrreebbrrnnaa  ++  ppeeeelliinngg  kkwwaassaammii  ++  uullttrraassoonniicc  ++  mmeezzootteerraappiiaa  bbeezziigg∏∏oowwaa  ++
kkrriioossttyymmuullaaccjjaa  ++  mmaasskkaa  kkrreemmoowwaa  ++  LLEEDD

�� DDeerrmmoommaassaa˝̋  ttwwaarrzzyy  --  ppooddcciiÊÊnniieenniioowwyy  mmaassaa˝̋  uujj´́ddrrnniiaajjààccyy

�� NNuuttrrii  MMAAXXXX  AAFFTTEERR  zz  kkwwaasseemm  hhiiaalluurroonnoowwyymm
(demakija˝, peeling enzymatyczny, promotor zmi´kczania naskórka,  ampu∏ka z kwasem
hialuronowym, maska algowa, od˝ywczy krem hamujàcy procesy starzenia)

�� WWhhiittee  LLiinnee  --  zzaabbiieegg  wwyybbiieellaajjààccyy  pprrzzeebbaarrwwiieenniiaa
(demakija˝, peeling enzymatyczny, ampu∏ka – serum wybielajàce, maska algowa, krem)  

�� KKuurraaccjjaa  kkaawwiioorroowwaa  ddllaa  cceerryy  ddoojjrrzzaa∏∏eejj
(mikrokolagenowy tonik, peeling enzymatyczny, jedwabne per∏y kawiorowe napinajàce owal
twarzy, maska algowa, krem kawiorowy)

�� ““JJeeddwwaabb  ii  zz∏∏oottoo””  zzaabbiieegg  rreeggeenneerruujjààccoo--oodd˝̋yywwiiaajjààccyy  ddllaa  sskkóórryy  nnaaddmmiieerrnniiee  ooppaalloonneejj
(peeling, satynowe serum, p∏at kolagenowy z drobinkami z∏ota, vapozon, maska uj´drniajàca,
krem nawil˝ajàcy)

�� ZZaabbiieegg  nnaawwiill˝̋aajjààccoo--lliiffttuujjààccyy  ookkoolliiccee  oocczzuu  zz  DDNNAA  ddllaa  sskkóórryy  zzwwiioottcczzaa∏∏eejj
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ÂÂwwiieeccoowwaanniiee  uusszzuu

�� WWsskkaazzaanniiaa
- delikatne usuwanie nadmiaru woskowiny
- schorzenia uszu, gard∏a, nosa
- przewlek∏e stany zapalne nosa
- stany zapalne gard∏a, migda∏ków
- stany zapalne zatok przynosowych
- przezi´bienia
- szumy w uszach ró˝nego pochodzenia
- bóle i zawroty g∏owy
- zaburzenia krà˝enia t´tniczego

Âwiecowanie uszupoleca si´ osobom cierpiàcym m.in. z powodu zapalenia ucha
wewn´trznego i zatok. Pomaga przy przewlek∏ym nie˝ycie nosa i uporczywych bólach g∏owy.
U∏atwia te˝ usuni´cie woskowiny zalegajàcej w kana∏ach s∏uchowych. Mo˝e przynieÊç ulg´
uskar˝ajàcych si´ na szum w uszach i k∏opoty z b∏´dnikiem. Jest zabiegiem profilaktycznym i
wspomagajàcym tradycyjne leczenie.

�� PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa
- ró˝nego typu infekcje ucha
- p´kni´ta b∏ona b´benkowa
- sàczàce wydzieliny z ucha
- obecne w uchu urzàdzenia np. aparaty s∏uchowe
- procesy nowotworowe w obr´bie g∏owy
- reakcje alergiczne na produkty pszczele
- podwy˝szona temperatura

Zabieg nie zast´puje wizyty u lekarza. Daje efekt witalizujàcy, wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy,
oczyszcza i stymuluje proces regeneracji, dzia∏a relaksujàco.
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ZZaabbiieeggii  kkoossmmeettyycczznnee  nnaa  cciiaa∏∏oo

�� wwyysszzcczzuuppllaajjààccyy  zzaabbiieegg  kkaawwiioorroowwyy  
(sonoforeza z ampu∏kà wyszczuplajàcà + dermomasa˝ z ˝elem kawiorowym)

�� kkoommpplleekkss  BBooddyy  SSppaa  zzee  ssppiirruulliinnàà  ++  ssoonnooffoorreezzaa
(sonoforeza z ampu∏kà, serum wyszczuplajàco-uj´drniajàce, liftujàca maska ze spirulinà, krem
modelujàcy)

�� kkookkoossoowwaa  wwyyssppaa  --  wwyysszzcczzuuppllaajjààccaa  tteerraappiiaa  aallggoowwaa
– zabieg wyszczuplajàco-regenerujàcy na cia∏o z nadmiernà iloÊcià tkanki t∏uszczowej i cel-
lulitem (peeling, maska algowa, koncentrat regenerujàcy, mleczko do cia∏a)

�� wwyysszzcczzuuppllaajjààccyy  zzaabbiieegg  CCaappuucccciinnoo
(peeling, serum uj´drniajàce, naturalna glinka bia∏a, krem wyszczuplajàcy)

�� uujj´́ddrrnniiaajjààccyy  zzaabbiieegg  zz  cczzeekkoollaaddàà
– redukcja cellulitu, wyszczuplenie, likwidacja obrz´ków, zwi´kszenie spr´˝ystoÊci skóry –
(peeling, maska czekoladowa na goràco, masa˝ oliwkà czekoladowà, krem Cafe Latte Sorbet) 
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OOppaallaanniiee  nnaattrryysskkoowwee

Zabieg trwa oko∏o 15-20 minut. 
Ca∏kowity czas reakcji barwienia skóry waha si´ od 6-8 godzin. 
W czasie, w którym zachodzi proces koloryzacji nie nale˝y dopuszczaç do zamoczenia skóry. JeÊli
jednak do tego dojdzie, nale˝y jà osuszyç i wcierac Êrodek nawil˝ajàcy a˝ do ujednolicenia koloru.

Nie nale˝y wpadaç w panik´ jeÊli podczas barwienia skóry pojawià si´ na niej plamy, nierównoÊci,
odcienie czy krople preparatu. 
Nie ma to najmniejszego wp∏ywu na efekt koƒcowy.

Po 6-8 godzinach mo˝na si´ wykàpaç. Nale˝y zmyç ca∏e cia∏o usuwajàc resztki preparatu koloryzu-
jàcego. Chocia˝ mo˝e si´ wydawaç, ˝e du˝a jego cz´Êç zosta∏a usuni´ta - nie nale˝y sie martwiç -
skóra b´dzie pi´knie opalona przez kolejnych 7-12 dni, w zale˝noÊci od typu karnacji, stopnia przy-
gotowania oraz piel´gnacji skóry po zabiegu.
Stosowanie goràcych kàpieli i p∏ywanie w basenie z chlorowanà wodà mo˝e skróciç okres trwania
opalenizny.

ZZaalleecceenniiaa::
� przed opalaniem (najpóêniej na dwa dni przed) zalaca si´ depilacj´ cia∏a
� na kilka godzin przed opalaniem nie nale˝y u˝ywaç kremów nawil˝ajàcych i oliwek
� zaleca si´ przyjÊcie na zabieg w ciemnej bieliênie i luênym ubraniu
� przez 6-8 godzin nie nale˝y braç prysznica, korzystaç z sauny, çwiczyç, aby nie pociç si´ 

nadmiernie, nie nale˝y równie˝ wycieraç si´ zbyt intensywnie i u˝ywaç dezodorantów
� nale˝y stosowaç domowà piel´gnacj´ skóry (nawil˝anie, nat∏uszczanie) przynajmniej 

raz dziennie
�wskazane jest stosowanie lekko bràzujàcych balsamów piel´gnacyjnych
� nie nale˝y stosowaç szorstkich gàbek i myjek.
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EElleekkttrroossttyymmuullaaccjjaa  ii  ddrreennaa˝̋  lliimmffaattyycczznnyy

elektrostymulacja (aparat Corpo-02 firmy Sorisa) umo˝liwia wykonywanie ró˝norodnych zabiegów
cia∏a:

� odchudzajàcych
� likwidujàcych cellulit i lokalnie nagromadzonà tkank´ t∏uszczowà
� uj´drniajàcych
�modelujàcych cia∏o
� pobudzajàcych przemian´ materii i krà˝enie. 

Urozmaicone zabiegi, w których wykorzystuje si´ kombinacje ró˝nych przebiegów pràdowych
pozwalajà likwidowaç niedostatki sylwetki majàce wp∏yw na estetyk´ wyglàdu cia∏a. 

Rodzaje pràdów wykorzystywane w zabiegach wywo∏ujà ró˝norodne efekty: 

� stymulujà rozk∏ad t∏uszczu i likwidacj´ nagromadzonych zapasów tkanki t∏uszczowej,
�wywo∏ujà efekt napr´˝enia skóry,
� stymulujà cyrkulacj´ krwi,
� powodujà wch∏anianie obrz´ków,
�wzmacniajà i napr´˝ajà mi´Ênie od warstwy g∏´bokiej do powierzchni,
� ∏agodzà bóle kostno-stawowe i neurologiczne (nerwobóle, rwa kulszowa),
�majà korzystny wp∏yw w schorzeniach zwiotczenia lub przykurczu mi´Êni.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  
Zabiegi elektrostymulacji nie powinny byç wykonywane:
� na brzuchu u kobiet ci´˝arnych,
� u osób z rozrusznikiem serca,
�w przypadku powa˝nego uszkodzenia mi´Êni,
�w przypadkach zapalenia ˝y∏, zakrzepowego zapalenia ˝y∏, du˝ych ˝ylaków.

ddrreennaa˝̋  lliimmffaattyycczznnyy  

Zabieg ten stosuje si´ jeÊli wyst´pujà problemy z obrz´kami, które sà wynikiem zastoju krwi i limfy
w Êrodku naczyƒ gdzie gromadzà si´ p∏yny w przestrzeniach mi´dzykomórkowych. 

Stosujàc elektroniczny drena˝ limfatyczny (nie mechaniczny) i opró˝niajàc nawet tylko cz´Êciowo
nieprawid∏owe zgromadzenie krwi czy limfy w naczyniach, automatycznie nast´puje wyciàgni´cie
toksyn i p∏ynów z przestrzeni mi´dzykomórkowych oraz ich odfiltrowanie w nerkach. Zabieg ten
znakomicie likwiduje obrz´ki i oci´˝a∏oÊç nóg. 
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DDeerrmmoommaassaa˝̋  ((mmaassaa˝̋  ww  ppooddcciiÊÊnniieenniiuu))

Masa˝ tà metodà polega na zassaniu fa∏dy skóry przy jednoczesnym masa˝u mechanicznym (efekt
podobny do dzia∏ania baƒki chiƒskiej) co przede wszystkim sprzyja rozbijaniu tkanki t∏uszczowej,
a co za tym idzie na zmniejszeniu cellulitu.
Poprawia si´ stan skóry zarówno tej z cellulitem, jak i luênej, wiotkiej.

Poprzez pobudzenie metabolizmu mamy do czynienia z szybszym spalaniem tkanki t∏uszczowej,
usuwaniem toksyn i drena˝em limfatycznym.

Skóra staje si´ wyg∏adzona i uj´drniona, a efekty widaç ju˝ po pierwszym zabiegu.

WWsskkaazzaanniiaa::
� usuwanie cellulitu,
� odchudzanie, rozst´py,
� usuwanie blizn,
� usuwanie zmarszczek,
� zastoje limfy, drena˝ limfatyczny,
�„ci´˝kie nogi“, masa˝ na bolàce nogi,
� lifting , uj´drnianie twarzy i cia∏a,
� uj´drnianie biustu,

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieegguu  ddeerrmmoommaassaa˝̋uu::
� cià˝a (z wy∏àczeniem protoko∏u usprawniajàcego krà˝enie)
� czynny nowotwór, choroby zaka˝ne
� zapalenie ˝y∏, leczenie antykoagulantami
� bielactwo 
� infekcje i uszkodzenia skóry
� liposukcja (do 6 m-cy po zabiegu)
�miejscowe przeciwwskazania: przepuklina, naczyniak, bolesne ˝ylaki, t∏uszczak
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VVeellaammeedd  IIIIII++

44  tteecchhnnoollooggiiee  ww  jjeeddnnyymm  zzaabbiieegguu

Velamed III+ to najnowoczeÊniejsza technologia ∏àczàca efekt fal radiowych, promieniowania pod-
czerwonego z podciÊnieniowym i mechanicznym masa˝em. Velamed III+ skutecznie i bezpiecznie
kszta∏tuje sylwetk´, redukuje obwód cia∏a, jednoczeÊnie poprawiajàc napi´cie i struktur´ skóry lik-
widuje cellulit.

Du˝a skutecznoÊç zabiegów Velamed III+ osiàgana jest dzi´ki wykorzystaniu dzia∏ania czterech
ró˝nych êróde∏ energii:

1. Podczerwieƒ – podgrzewanie p∏ytkich warstw skóry oraz tkanki t∏uszczowej  (do 3mm)
2. PodciÊnienie – zwi´kszenie g∏´bokoÊci dzia∏ania podczerwieni i fal RF, zwi´kszenie lokalnego

krà˝enia krwi
3. Masa˝ mechaniczny – poprawa drena˝u limfatycznego i rozrywanie zw∏óknieƒ
4. Fale RF –  podgrzewanie tkanki t∏uszczowej do 2cm g∏´bokoÊci oraz uj´drnianie skóry

Dzi´ki czterem g∏owicom Velamed III+ jest najbardziej uniwersalnym urzàdzeniem na rynku pozwala-
jàcym realizowaç zabiegi w∏aÊciwie na ka˝dym obszarze cia∏a

VelaMed III+ posiada cztery g∏owice: 

1. dla du˝ych obszarów cia∏a
2. dla mniejszych obszarów cia∏a
3. do twarzy
4. do oczu 

Dzi´ki unikalnej technologii, niezale˝nie od obszaru, zabiegi sà zawsze bezpieczne i skuteczne

Velamed III+ to idealny sposób, ˝eby bez ryzyka, bólu i wyrzeczeƒ pozbyç si´ kilku centymetrów -
nawet w tych miejscach, które zawsze by∏y odporne na diet´ i çwiczenia!

Polecana jest wszystkim tym, którzy chcà uzyskaç zadowalajàce efekty szybko, bez ingerencji chirur-
gicznej oraz bez wy∏àczania z ˝ycia codziennego i poczucia dyskomfortu. Modelowanie sylwetki
urzàdzeniem Velamed III+ nie wymaga ˝adnego znieczulenia, jest ca∏kowicie bezpieczne
i bezbolesne. 
Velamed III+ pozwala osiàgnàç zadowalajàce efekty po okresie 4-6 tygodni przy wykonywaniu
zabiegów w odst´pie 7 dniowym. Ju˝ po pierwszym zabiegu widoczna jest poprawa wyglàdu syl-
wetki. Doskona∏e efekty daje zaÊ wykonanie minimum 4 zabiegów.

pprrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  nnaa  nnaasstt´́ppnneejj  ssttrroonniiee
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VVeellaammeedd  IIIIII++

44  tteecchhnnoollooggiiee  ww  jjeeddnnyymm  zzaabbiieegguu  ((ccdd))

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieegguu::

� tatua˝
� zmiany strukturalne skóry, np.: brodawczak, bliznowiec
� cià˝a
� karmienie piersià
� choroby nowotworowe
� choroby serca
� choroby o pod∏o˝u hormonalnym, np.: cukrzyca
� choroby stymulowane Êwiat∏em np. epilepsja
� zastawki i stymulatory serca
� implanty metalowe w pobli˝u miejsc, które majà zostaç poddane zabiegowi
� choroby stymulowane ciep∏em, np.: opryszczka
� uszkodzony naskórek
� przyjmowanie antybiotyków
� zaburzenia krzepliwoÊci krwi
� zapalenie ˝y∏ i ˝ylaki
� za˝ywanie leków i zió∏ fotouczulajàcych
� aktywna opalenizna (podra˝niona, zaczerwieniona skóra)
�miesiàczka
� aktywna infekcja w miejscu wykonywania zabiegu
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UUrrzzààddzzeenniiee  wwyysszzcczzuuppllaajjààccee  ddoo  cciiaa∏∏aa  
LLiippoo  LLaasseerr

CCzzyymm  jjeesstt  LLaasseerr  LLiippoo??
Lipo Laser wykorzystuje najnowszà technologi´ laserowà o d∏ugoÊci fali 650 nm (tzw. zimny laser),
aby zmniejszyç obwód cia∏a i zredukowaç iloÊç tkanki t∏uszczowej na prawie wszystkich cz´Êci cia∏a
bez skalpela, chirurgii, niezdolnoÊci do pracy lub zaczerwienienia. Powoduje redukcj´ trudnych do
osiàgni´cia innymi metodami problemów z pozbyciem si´ nadmiaru centymetrów w obszarach
takich jak brzuch, ramiona, nogi, plecy czy podbródek. Przy zastosowaniu Lipo Lasera problemy te
znikajà w ciàgu zaledwie kilku zabiegów. Typowy 30-minutowy zabieg talii mo˝e zmniejszyç obwód
do 2-3 cm ( w zale˝noÊci od iloÊci tkanki t∏uszczowej).

JJaakk  ttoo  ddzziiaa∏∏aa  ii  nnaa  cczzyymm  ppoolleeggaa  pprroocceess  lleecczzeenniiaa??
Âwiat∏o lasera o okreÊlonej d∏ugoÊci fali (650nm) wnika bezpiecznie w skór´ pacjenta ukierunkowu-
jàc si´ na komórki t∏uszczowe (LipoLaser nie dzia∏a na inne komórki poza t∏uszczowymi). Z komórek
t∏uszczowych pod wp∏ywem reakcji chemicznej uwalniajà si´ kwasy t∏uszczowe, woda i glicerol - czyli
zwiàzki zwane trójglicerydami. Trójglicerydy sà zwykle uwalniane z komórek t∏uszczowych, gdy orga-
nizm potrzebuje energii. Trójglicerydy sà traktowane przez organizm jako êród∏o energii. Komórki
t∏uszczowe pod wp∏ywem promieniowania Lipo Lasera znacznie kurczà si´ (efekt podobny do zami-
any winogron w rodzynki) co powoduje utrat´ zb´dnych centymetrów przez pacjenta. Po zakoƒcze-
niu zabiegu zaleca si´ wykonanie çwiczeƒ na platformie wibracyjnej (10-15 minut) w celu spalenia
uwolnionych trójglicerydów w organizmie i stymulacji uk∏adu limfatycznego.

Choç pierwsze efekty dzia∏ania Lipo Lasera widaç po pierwszym zabiegu terapi´ nale˝y powtórzyç.
Aby uzyskaç maksymalne rezultaty przeprowadziç nale˝y 8-12 zabiegów w zale˝noÊci od obszaru
zabiegowego i iloÊci tkanki t∏uszczowej. Zabiegi nale˝y powtarzaç 2-3 razy w tygodniu.

WWsskkaazzaanniiaa
�Efekt intensywnej lipolizy w celu usuni´cia t∏uszcz
�Usuni´cie nadmiaru t∏uszczu z komórki
�Wyszczuplanie cia∏a, redukcja cellulitu
�Odblokowanie kana∏ów limfatycznych
�Uaktywnienie i przyspieszenie metabolizmu

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa
�Choroby serca, nadciÊnienie t´tnicze, rozrusznik serca
�Ostre stany zapalne skóry
�Astma
� Zakrzepica ˝y∏
�Choroby nowotworowe
�Choroby autoimmunologiczne
�Cià˝a
� Implanty (metalowe, plastikowe, silikonowe) w miejscu zabiegu
�Epilepsja
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LLiippoossuukkccjjaa  uullttrraaddêêwwii´́kkoowwaa

Liposukcja ultradêwi´kowa to nowoczesna nieoperacyjna metoda walki z tkankà t∏uszczowà i cellulitem.
Jest to alternatywa dla liposukcji tradycyjnej czyli odsysania.
Urzàdzenie LIPOMAX 48.7 wykorzystuje najnowsze osiàgni´cia w dziedzinie zastosowania ultradêwi´ków
z efektem kawitacji, gwarantujàc osiàganie najlepszych mo˝liwych efektów. Urzàdzenie posiada m.in.
programy wyszczuplania, likwidacji cellulitu i drena˝u.
Lipomax 48.7 jest ca∏kowicie bezpieczny i wyposa˝ony w specjalny system ch∏odzenia, co pozwala na
wytworzenie „szoku kawitacyjnego“.

LLiippoossuukkccjjaa  uullttrraaddêêwwii´́kkoowwaa  wwyykkoorrzzyyssttuujjee  EEFFEEKKTT  KKAAWWIITTAACCJJII
Komórki t∏uszczowe poprzez efekt kawitacji poddawane sà kompresji i dekompresji. W fazie dekom-
presji/rozszerzania w komórkach generowana jest ogromna iloÊç energii, wytwarza si´ ciep∏o i drgania.
Wytwarzajà si´ p´cherzyki (efekt jak podczas gotowania wody) które napierajàc na b∏ony komórek t∏usz-
czowych powodujà ich p´kanie i przedostawanie si´ do przestrzeni mi´dzykomórkowej. Uk∏ad limfatycz-
ny i krwionoÊny - wspomagany ultradêwi´kowym drena˝em limfatycznym (48 elektrod) - usuwa je z orga-
nizmu. W ten sposób mo˝emy usuwaç nadmiar tkanki t∏uszczowej z wybranych obszarów np. uda, ∏ydki,
brzuch, talia, biodra, ramiona, okolice kolan. Po zakoƒczonym zabiegu natychmiast mo˝na powróciç do
codziennych zaj´ç. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji ani koniecznoÊci pozostania w domu. Nie
odczuwa si´ bólu po zabiegu, a powierzchnia skóry pozostaje g∏adka.

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  zzaabbiieegguu
Na tydzieƒ przed planowanym pierwszym zabiegiem nale˝y ograniczyç spo˝ywanie t∏ustych i ci´˝ko-
strawnych posi∏ków - w celu oczyszczenia wàtroby i przygotowania jej do przetworzenia uwolnionej tkan-
ki t∏uszczowej z organizmu. Zaleca si´ picie du˝ych iloÊci wody - min. 2 litry dziennie.

Po zabiegu warto dla podtrzymania efektu stosowaç zdrowà diet´ - szczególnie pokarmy niskot∏usz-
czowe i du˝à iloÊci p∏ynów - minimum 2 litry na dob´. Zastosowanie si´ do zaleceƒ dietetycznych u∏atwia
wydalenie t∏uszczu z organizmu i zmniejsza obcià˝enie wàtroby. Efekty zabiegu wspomaga oczywiÊcie
zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej.
Zaleca si´ wykonanie 10 - 12 zabiegów  (w pierwszym tygodniu 2 - 3 zabiegi a nast´pnie 1 na tydzieƒ).

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
� cià˝a
� karmienie piersià
� niewydolnoÊç wàtroby
� choroby nowotworowe i stany po ich operacyjnym usuni´ciu (przez 5 lat),
� zakrzepowe zapalenie ˝y∏
� epilepsja
� hemofilia
� choroby wirusowe i bakteryjne skóry
� ∏uszczyca
� ostre stany zapalne
�wszczepiony stymulator lub metalowe implanty
� cukrzyca 2 i 3 stopnia
� osteoporoza
� nerwica wegetatywna znacznego stopnia. 

CCzzaass  ttrrwwaanniiaa::  ookkoo∏∏oo  9900  mmiinnuutt
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SSaauunnaa  IInnffrraaRReedd  ((nnaa  ppoocczzeerrwwiieeƒƒ))

G∏´bokie ciep∏o – promienie podczerwone wnikajà g∏´boko w skór´ i ogrzewajà cia∏o od wewnàtrz. 
Naczynia krwionoÊne rozszerzajà si´, krà˝enie krwi zostaje pobudzone.
¸agodna temperatura – w odró˝nieniu od temperatury panujàcej w saunie konwencjonalnej (80° do
100°C) zdrowy efekt oczyszczania na skutek pocenia w Infrasaunie osiàgany jest ju˝ przy 40°.
Polecane równie˝ dla osób z chorobami krà˝enia oraz starszych.
Rozgrzewka – g∏´bokie ogrzanie tkanek przed treningiem zmniejsza ryzyko kontuzji podczas
çwiczeƒ. Doskona∏e przygotowanie do masa˝u leczniczego lub relaksacyjnego.
Obni˝enie bólu – podczerwieƒ dzia∏a ∏agodzàco przy bólach g∏owy, grzbietu, skr´ceniach stawu,
nadwyr´˝eniach, równie˝ przy zapaleniach stawów.
Redukcja stresu – pomoc w walce z bezsennoÊcià.
Piel´gnacja skóry – podczerwieƒ pomaga w leczeniu tràdzika i wspomaga walk´ z ∏uszczycà.
Wspomaganie pracy nerek – trujàce, toksyczne substancje zostajà skutecznie usuwane przez
skór´ odcià˝ajàc nerki.
Oczyszczanie i odtruwanie – wydalana zostaje dwukrotnie wi´ksza iloÊç potu, trzykrotnie wi´ksza
iloÊç substancji toksycznych, a zdolnoÊç do odtruwania organizmujest prawie szeÊciokrotnie
wy˝sza ni˝ w zwyk∏ej saunie.
Zwalczanie cellulitu – dzi´ki intensywnemu procesowi pocenia wydalane zostajà z organizmu
nadwy˝ki t∏uszczu i zwiàzków toksycznych b´dàcych przyczynà powstawania cellulitu.
Odchudzanie – podczas 30 minut w saunie spalane zostaje ok.900 kalorii. 
Dla porównania: wios∏owanie 600, p∏ywanie 300, jogging 300, jazda na rowerze 225 kalorii.

Promienie infrared od wielu lat wykorzystywane jest w fizykoterapii, chirurgii plastycznej, ortopedii,
rehabilitacji i medycynie sportowej. Promieniowanie IR poprzez g∏´bokà penetracj´ tkanek,
wywo∏uje pozytywne zmiany w organizmie cz∏owieka. Dzi´ki promieniowaniu Infrared zdrowy efekt
pocenia osiàgany jest ju˝ w temp. 35°– 45°C, bez zb´dnego obcià˝ania serca, uk∏adu krà˝enia
i dróg oddechowych.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
Nie zaleca si´ stosowania nagrzewania dog∏´bnego w nast´pujàcych schorzeniach:
� niedoczynnoÊç nadnercza,
� uk∏adowy liszaj rumieniowaty,
� stwardnienie rozsiane,
� ostry uraz stawu (do 48 godzin od urazu lub po ustàpieniu zaczerwienienia, 

goràca i opuchlizny),
� hemofilia lub sk∏onnoÊç do krwotoków,
� cià˝a

Szczególnà ostro˝noÊç w stosowaniu nagrzewania dog∏´bnego nale˝y zachowaç przy implantach
chirurgicznych, wszczepach silikonowych i przyjmowaniu preparatów farmakologicznych, w tym
tak˝e ró˝nego rodzaju maÊci, ˝eli i kremów leczniczych. 
Zawsze po wczeÊniejszej konsultacji z lekarzem prowadzàcym!!!
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VVaaccuuwweellll  33  ww  11  
bbiiee˝̋nniiaa  ++  ppooddcciiÊÊnniieenniiee  ++  ppooddcczzeerrwwiieeƒƒ

Uzyskanie p∏askiego brzucha, zgrabnych bioder i talii osy mo˝liwe jest ju˝ w 4 tygodnie. Pojedynczy
zabieg pozwala spaliç od 20 do 50 g t∏uszczu. Ju˝ po dwóch zabiegach mo˝na zauwa˝yç wyg∏adze-
nie i popraw´ elastycznoÊci skóry. Wzrasta ogólna sprawnoÊç organizmu. PodciÊnienie dzia∏a na
ca∏à dolnà cz´Êç cia∏a spalajàc t∏uszcz tj. biodrach, udach, poÊladkach i brzuchu a promienie pod-
czerwone wnikajà g∏´boko w skór´ i ogrzewajà cia∏o od wewnàtrz. Naczynia krwionoÊne rozszerza-
jà si´, krà˝enie krwi zostaje pobudzone. Jak korzystaç z VacuWell, aby efekty by∏y jak najlepsze?
Przez pierwsze 2 tygodnie nale˝y trenowaç codziennie lub co drugi dzieƒ, w trzecim tygodniu 4 razy,
a w czwartym 2-3 razy.
PPrrzzeedd  zzaabbiieeggiieemm::
� unikaj potraw z wysokà zawartoÊcià t∏uszczu odk∏ada si´ on w tkance podskórnej powodujàc

cellulit)
� pij du˝o wody i napojów bez cukru
� po treningu spo˝ywaj produkty zawierajàce du˝o bia∏ka, wzmocni ono i od˝ywi mi´Ênie
PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  ttrreenniinngguu  VVaaccuuWWeellll
Zabieg w VacuWell trwa 30 minut. Maksymalnie mo˝na wykonaç tylko jeden zabieg dziennie. Na
poczàtku treningu (pierwsze 2 minuty), zaczynamy wolno spacerowaç. W drugim etapie zabiegu
zwi´kszamy tempo spaceru, maksymalnie do 7 km/h w zale˝noÊci od kondycji osoby çwiczàcej. Pod
koniec treningu ponownie zwalniamy tempo.
Podczas zabiegu osoba çwiczàca powinna wypiç co najmniej 0,5 l niegazowanej wody.
CCoo  nnaallee˝̋yy  zzaabbrraaçç  nnaa  ttrreenniinngg::
�ma∏à butelk´ wody niegazowanej
� r´cznik
JJaakk  ssii´́  uubbrraaçç::
� bawe∏niana koszulka z krótkim r´kawem
� krótkie, bawe∏niane szorty
�wygodne, sportowe obuwie i skarpetki
VVAACCUUWWEELLLL  --  PPRRZZEECCIIWWWWSSKKAAZZAANNIIAA
� kobiety w cià˝y
� choroby nowotworowe
� osoby z powa˝nymi wadami serca i schorzeniami
� powa˝ne problemy z tarczycà
� epilepsja
� cukrzyca
� ostre zapalenie ˝y∏
� przepuklina z dyskopatià
� ci´˝kie migreny
� osoby z protezà kolanowà, biodrowà lub wszczepionymi elementami metalowymi
� przy nie zagojonych bliznach pooperacyjnych
IInnnnee  zzaalleecceenniiaa::
� osoby z ˝ylakami przed odchudzaniem z VacuWell powinny skonsultowaç si´ z lekarzem
� osoby po operacji kolan lub zabiegach na kolana mogà korzystaç z urzàdzenia dopiero po

up∏ywie 3 miesi´cy od zabiegu
� osoby z tendencjà do p´kajàcych naczynek mogà korzystaç z zabiegów, jednak parametry

podciÊnienia panujàcego podczas treningu nie powinny  przekraczaç 20 mbar. Nale˝y jednak
obserwowaç skór´ i jeÊli pojawià si´ dodatkowe zmiany natychmiast zaprzestaç zabiegów.
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RRoollllmmaassaa˝̋  ––  ffiittrroollll

Urzàdzenie FITROLL masuje ka˝dà cz´Êç cia∏a - stopy, ∏ydki, zewn´trznà i wewn´trznà stron´ ud,
tali´, górnà i dolnà cz´Êç brzucha, poÊladki, plecy, r´ce. W idealny sposób wspomaga przemian´
materii. Oszcz´dza stawy, wzmacnia ∏ydki, poÊladki, uda i mi´Ênie pleców. Regularnie wykonywany
masa˝ reguluje ciÊnienie krwi i t´tno, przyspiesza spalanie t∏uszczów, usuwa napi´cie mi´Êni,
uj´drnia cia∏o oraz zwi´ksza si∏´ mi´Êni. 

Masa˝ urzàdzeniem FITROLL pozytywnie wp∏ywa na:
�Uk∏ad krà˝enia - pobudza przep∏yw limfy, zwi´ksza szybkoÊç przep∏ywu krwi, poprawia si´

metabolizm, wzrasta odpornoÊç organizmu
�Uk∏ad mi´Êniowy - zwi´ksza elastycznoÊç mi´Êni

Efekty dzia∏ania:
�Poprawia krà˝enie krwi
�Dog∏´bnie rozbija tkank´ t∏uszczowà
�Poprawia krà˝enie limfy
�Uj´drnia tkank´
� ¸agodzi zespó∏ napi´cia przedmiesiàczkowego 
� ¸agodzi stres
�Usuwa toksyny z ustroju
�Rewitalizuje organizm
�Redukuje wag´ cia∏a
�Usuwa cellulit
�Stymuluje metabolizm

Ka˝da kuracja przygotowana jest wg indywidualnej potrzeby klientów. Czas kuracji trwa 60 minut.
Najbardziej odpowiednim strojem do masa˝u sà obcis∏e spodnie (leginsy) i bluzeczki, które nie
b´dà si´ podciàga∏y w trakcie masa˝u oraz bawe∏niane skarpetki. D∏ugie w∏osy podpinamy, zdej-
mujemy bi˝uteri´ (pierÊcionki, bransolety, kolczyki w p´pku). Masa˝ wykonujemy zawsze z kierunk-
iem krà˝enia limfy (umownie „do serca”). Program çwiczeƒ przewiduje masowanie 12 podsta-
wowych partii cia∏a. Podstawowy program wykonany w odpowiedniej chronologii trwa godzin´.
Istnieje kilka programów modelujàcych sylwetk´. Program dobieramy w zale˝noÊci od tego, na
jakich problematycznych cz´Êciach cia∏a chcemy si´ skoncentrowaç. Dla przyk∏adu osoba o
typowej figurze „gruszki”, czyli rozbudowanymi dolnymi partiami cia∏a, b´dzie masowa∏a si´ na
specjalnie skomponowanym w tym celu programie.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
�Choroba nowotworowa
�Wszelkie stany zapalne w organizmie
�Goràczka
�Cià˝a
�Nie wyrównane i nie leczone nadciÊnienie
�Choroby serca
�Padaczka
� Zaawansowana osteoporoza
� Tuberkuloza koÊci
�Choroby skóry
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PPllaattffoorrmmaa  wwiibbrraaccyyjjnnaa  ––  FFiittvviibbee

Podczas wibrotreningu w çwiczeniu bierze udzia∏ prawie 100% mi´Êni. 
Jest to alternatywa dla treningu si∏owego.  
Dziesi´ciominutowy trening pozwala na przeçwiczenie wszystkich grup mi´Êni.

Efekt w du˝ej mierze zale˝y od cz´stotliwoÊci i intensywnoÊci wibracji.

KorzyÊci wynikajàce z wibrotreningu to:

� bardzo efektywne spalanie tkanki t∏uszczowej
� redukcja cellulitu
� stymulacja metabolizmu i drena˝ limfatyczny
�wzmocnienie tkanki kostnej
� korzystnie wp∏ywa na system nerwowy oraz równowag´ hormonalnà
� ∏agodny trening - redukcja napi´cia stawów.

Platforma FitVibe - w przeciwieƒstwie do innych „podobnych“ urzàdzeƒ - jako jedna z niewielu -
posiada unijne dopuszczenia do stosowania w rehabilitacji (Europejski Certyfikat Medyczny MDD
i oznakowanie CE 0197).
Posiada profesjonalny panel sterujàcy z du˝ym ciek∏okrystalicznym wyÊwietlaczem  pokazujàcym
co i jak nale˝y w danej chwili wykonywaç.

W przypadku wystàpienia jakichkolwiek wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci zastosowania treningu wibra-
cyjnego nale˝y zasi´gnàç opinii eksperta (lekarza) !!! 

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
�Epilepsja (padaczka)
�Ostry stan zapalny stawów
�Cukrzyca 
�Endoprotezy stawów np. stawu biodrowego, kolanowego czy skokowego 
�Arytmia
�Ci´˝ka choroba serca lub naczyƒ wieƒcowych 
� Implanty (metalowe i/lub syntetyczne) np. spirala, rozrusznik serca 
�Nowotwory
�Migrena
�Cià˝a, po∏óg, karmienie piersià 
� „Âwie˝e“ rany np. operacyjne 
�Ostre infekcje
�Kamica nerkowa 
�Spondyloza, dyskopatia, niestabilnoÊci kr´gos∏upa 
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FFaallee  rraaddiioowwee  ––  RRFF

Radio frekwencja to bardzo skuteczna technologia odwracajàca g∏ównie skutki starzenia si´ skóry, a nie
tylko same objawy. Specjalne elektrody przenoszà cz´stotliwoÊç radiowà w g∏´bokie warstwy skóry, co
powoduje podgrzanie tkanek na poziomie skóry w∏aÊciwej. Pobudza fibroblasty (komórki skóry) do pro-
dukcji i regeneracji w∏ókien kolagenowych. Efektem jest odbudowa nowego kolagenu oraz poprawa
jakoÊci skóry i uj´drnienie zwiotczeƒ twarzy i cia∏a. Radio Frequency dzia∏a te˝ rewelacyjnie na odpr´˝e-
nie mi´Êni i ∏agodzenie bólu, pobudza uk∏ad limfatyczny i krà˝enie krwi, zwi´ksza metabolizm w tkan-
kach, redukuje wolne rodniki. Zabiegi sà skuteczne i bezpieczne, gdy˝ Radio Freqency absorbowane
w komórkach skóry nie niszczy innych struktur – nie dochodzi do poparzenia naskórka. Pierwsze rezul-
taty poprawy j´drnoÊci i napi´cia skóry sà widoczne po oko∏o 3-5 tygodniach. Efekt dog∏´bnej poprawy
pojawia si´ stopniowo w ciàgu 2 do 6 miesi´cy po wykonaniu zabiegu. Najlepsze rezultaty wyst´pujà
u osób w wieku 30-55 lat, u których skóra ∏atwiej reaguje na bodêce stymulujàce, u osób starszych wyni-
ki sà równie˝ dobre, zw∏aszcza gdy kuracja jest intensywniejsza.

WWsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieeggóóww  RRFF
� Intensywny lifting twarzy,
� Intensywny lifting okolic oczu,
� Lifting skóry na szyi i dekolcie,
� Intensywny lifting biustu,
� Intensywne wyszczuplenie sylwetki,
�Silne dzia∏anie antycellulitowe,
�Uj´drnienie ca∏ego cia∏a.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieeggóóww  RRFF
� cià˝a
� stosowanie na brzuch w czasie miesiàczki
� rozrusznik serca
� choroby skóry, stany zapalne, zadrapania, skaleczenia
� nowotwory skóry
�widoczne ˝ylaki (jesli nie jest du˝o to ominàç)
�wysokie nadciÊnienie (skrajne przypadki)
� stany po leczeniu naÊwietlaniem jonizujàcym
�metalowe elementy w ciele
� sk∏onnoÊci do krwawieƒ z przewodu pokarmowego
� obrz´ki
� ropne zapalenia
� niewydolnoÊç krà˝enia

BBeezzppooÊÊrreeddnniioo  ppoo  zzaabbiieegguu  wwyykklluucczzoonnee  ssàà::

� g∏´bokie z∏uszczanie
� kuracja kwasami
� trwa∏e wype∏niacze
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FFaallee  rraaddiioowwee  ffrraakkccyyjjnnee  ((mmiikkrrooiigg∏∏oowwee))

Radiofrekwencja frakcyjna mikroig∏owa dzia∏a na naskórek oraz g∏´bokie warstwy skóry.  Poprawia
j´drnoÊç  i napi´cie skóry, likwiduje zmarszczki, blizny i rozst´py, wyrównuje koloryt i powierzchni´ skóry.
CienkoÊç igie∏ nie powoduje widocznych ani trwa∏ych Êladów na skórze. Podczas zabiegu z
mikronak∏uwaniem istnieje bardzo ma∏e ryzyko jakichkolwiek skutków ubocznych, poniewa˝ niemal ca∏a
energia rozchodzi si´ wewnàtrz skóry w∏aÊciwej dzia∏ajàc na kolagen i elastyn´. Mo˝e pojawiç si´ zacz-
erwienienie i delikatny obrz´k, który znika po 1 – 2 dniach. Nie istnieje ryzyko przebarwieƒ ani hiper-pig-
mentacji.  Zabieg daje efekt kompleksowej regeneracji skóry widocznej ju˝ po pierwszym zabiegu, który
mo˝na bezpiecznie wykonaç o ka˝dej porze roku. Przed zabiegiem nak∏ada si´ maÊç znieczulajàcà.

Botulin´ lub inne iniekcje (np. kwas hialuronowy) mogà byç wykonywane na jednej wizycie po zabiegu,
jeÊli wczeÊniej by∏a aplikowana botulina lub kwas hialuronowy wykonuje si´ zabieg krótszymi ig∏ami, ˝eby
nie zaburzyç rezultatów.

CCzz´́ssttoottlliiwwooÊÊçç  zzaabbiieegguu::    
w serii -> najwczeÊniej po 2 tygodniach. 
IloÊç zabiegów zale˝y od indywidualnej diagnozy, ale najcz´Êciej wynosi  6 – 8 zabiegów. Aby podtrzy-
maç efekt  zaleca si´ powtarzanie zabiegu co 2 miesiàce

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
- osoby z zapaleniem skóry (infekcja)
- choroba uk∏adu immunologicznego
- bliznowce
- kobiety w cià˝y
- nowotwory skóry
- metalowe implanty (w obr´bie zabiegu)
- plastikowe implanty (w obr´bie skóry)
- hemofilia
- rozrusznik serca
- epilepsja
- przezi´bienie

www.studiospa.com.pl      tel. 22 490 46 8126 26

WWsskkaazzaanniiaa::
- zmarszczki i drobne linie
- powierzchowne blizny
- rozszerzone pory
- przebarwienia
- skóra po-tràdzikowa
- tràdzik aktywny
- kuperoza
- rozst´py
- uj´drnianie zwiotcza∏ej skóry brzucha po cià˝y
- leczenie nadpotliwoÊci

EEffeekkttyy::
- wyg∏adzenie zmarszczek i drobnych linii
- uj´drnianie i uelastycznianie skóry
- przyrost kolagenu
- odm∏odzenie
- wyg∏adzenie
- nawil˝enie
- przywrócenie kolorytu i blasku
- rozjaÊnienie
- wyrównanie atrofii i blizn powierzchniowych



PPllaazzmmaa  oozzoonnoowwaa

Plazma dzia∏a na skór´ w kilku aspektach. Przede wszystkim powoduje mikrouszkodzenia naskórka,
dzi´ki czemu pobudzona zostaje jego regeneracja. Odnowa si´ga jednak g∏´biej, a˝ do skóry w∏aÊciwej,
gdzie nast´puje mobilizacja produkcji kolagenu i elastyny. Tworzenie si´ nowych komórek oraz w∏ókien
kolagenowych sprawia, ˝e zmarszczki ulegajà wyg∏adzeniu, poprawia si´ napi´cie skóry. Procesy
starzenia zostajà spowolnione. Odbudowa skóry pozwala tak˝e na niwelowanie plam i przebarwieƒ.
Plazma wp∏ywa te˝ pozytywnie na nawil˝enie skóry. Dodatkowo, dzi´ki tworzeniu si´ g∏owicà ozonu o
w∏aÊciwoÊciach bakteriobójczych, mo˝liwe jest wykorzystanie urzàdzenia w leczeniu tràdziku. 

WWsskkaazzaanniiaa:
- zmarszczki
- wiotka skóra
- utrata j´drnoÊci
- zmiany tràdzikowe
- blizny
- rozst´py
- plamy i przebarwienia

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa:
- choroby nowotworowe
- cià˝a
- epilepsja
- choroba Parkinsona
- niewyrównana cukrzyca
- zakrzepowe zapalenie ˝y∏
- ˝ylaki
- ostre stany zapalne i goràczkowe
- rozrusznik serca
- metalowe implanty znajdujàce si´ na drodze przep∏ywu pràdu
- nieustabilizowane nadciÊnienie t´tnicze
- rozleg∏e uszkodzenia skóry w miejscu zabiegowym
- uczulenie na pràd elektryczny
- brak czucia
- kolczyk w j´zyku
- metalowy aparat ortodontyczny

Dla uzyskania najlepszych efektów, zalecamy przeprowadzenie serii 4-6 zabiegów co 3 tygodnie.
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IIPPLL  --  „„kkoossmmeettyycczznnee  ÊÊwwiiaatt∏∏oo““

Prze∏omowe osiàgni´cie w kosmetyce profesjonalnej i medycynie estetycznej. Jest to zabieg polegajà-
cy na odm∏odzeniu przy pomocy Êwiat∏a. U˝ywane do tego celu jest Êwiat∏o o odpowiedniej d∏ugoÊci
fali (technologi IPL), które pobudza komórki skóry w∏aÊciwej do produkcji kolagenu. JednoczeÊnie
dochodzi do skracania i przebudowywania w∏ókien kolagenowych. Fotoodm∏adzanie sk∏ada si´ z serii
4-6 zabiegów, wykonywanych raz w miesiàcu. Dzi´ki nim zmienia si´ jakoÊç skóry. Ka˝dy kolejny
zabieg fotoodm∏adzania wykonywany jest na innej g∏´bokoÊci, co po zakoƒczeniu ca∏ej serii daje pe∏ny
efekt. Âwiat∏o emitowane przez urzàdzenie usuwa wszystkie niepo˝àdane zmiany w skórze, które pow-
sta∏y na skutek dzia∏ania up∏ywu czasu, s∏oƒca i/lub chorób skóry.

LLIIKKWWIIDDAACCJJAA  TTRRÑÑDDZZIIKKUU
Nale˝y pami´taç, aby klient nie przyjmowa∏ przez 6 miesi´cy leków przepisanych przez dermatologa
oraz po zakoƒczonej kuracji przez 4 tygodnie. Wykluczyç pozosta∏e przeciwwskazania. IloÊç naÊwiet-
laƒ jest dobierana indywidualnie – minimalnie 3 naÊwietlania co 7 dni.

RRUUMMIIEE¡¡,,  TTEELLEEAANNGGIIEEKKTTAAZZJJEE,,  NNAACCZZYYNNKKAA
Wykluczenie elementów powodujàcych pogorszenie stanu naczyƒ np. sauna, klimatyzacja, s∏oƒce,
solarium, alkohol. Informujemy, ˝e bardzo du˝e pajàczki mogà nie zareagowaç na naÊwietlanie. IloÊç
naÊwietleƒ to 5-6 zabiegów w odst´pie co 3 tygodnie.

FFOOTTOOOODDMM¸̧AADDZZAANNIIEE
W sposób kompleksowy likwidowane sà objawy starzenia si´ skóry: zmiany naczyniowe takie jak
rozszerzone naczynka, pajàczki, nadmierne rumieƒce, tràdzik ró˝owaty, zaczerwienienia, oraz
wszelkiego rodzaju zmiany pigmentowe: przebarwienia, piegi, plamy pos∏oneczne i starcze. Zabiegi
skracajà i przebudowujà w∏ókna kolagenowe, dzi´ki czemu skóra jest j´drniejsza, bardziej elastycz-
na, zmniejszajà si´ rozszerzone pory i wyg∏adzajà zmarszczki. Zaleca si´ wykonanie 5-6 zabiegów
co 2-4 tygodnie.
Efekt zauwa˝alny jest nieraz dopiero po 6 miesiàcach, poniewa˝ przez naÊwietlenie stymulowane sà
fibroblasty (tworzà kolagen i elastyn´). Przy g∏´bszych zmarszczkach warto po∏àczyç IPL z RF w celu
osiàgni´cia lepszych efektów.

PPRRZZEEBBAARRWWIIEENNIIAA
Podczas usuwania konkretnych przebarwieƒ wywo∏ujemy efekt poparzenia. JeÊli przebarwienia sà na
ca∏ej twarzy to naÊwietlamy ca∏à twarz, ale nie powodujàc oparzeƒ i wtedy wykonujemy wi´cej
naÊwietleƒ co 3-4 tygodnie. Skóra goi si´ 3-4 tygodnie po naÊwietlaniu (nie wolno zdrapywaç
strupów!) i po wygojeniu zabieg mo˝na powtórzyç. Przebarwienia mogà wróciç po ekspozycji skóry
na UV, dlatego nie wolno korzystaç z solarium oraz zabezpieczaç skór´ blokerami.
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IIPPLL  --  „„kkoossmmeettyycczznnee  ÊÊwwiiaatt∏∏oo““
cc..dd..

FFOOTTOOEEPPIILLAACCJJAA
Fotoepilacja IPL umo˝liwia skuteczne i bezbolesne pozbycie si´ zb´dnego ow∏osienia. 
Nie wszystkie w∏osy rosnà równoczeÊnie i w jednakowym tempie, wiàzka Êwiat∏a niszczy w∏os w fazie
wzrostu, nie oddzia∏uje natomiast na te, które rosnà w fazie uÊpienia. Dlatego, by uzyskaç zamie-
rzony rezultat, nale˝y zabieg powtórzyç minimum 4 razy zwykle co 6-8 tygodni.
Jest to bezpieczna metoda nawet w przypadku tak delikatnych miejsc jak twarz i okolice bikini. Na
miesiàc przed zabiegiem nie nale˝y stosowaç kremów z retinolem, witaminà C, kwasami owocowy-
mi. Nie depilowaç skóry woskiem, p´setà oraz nie wykonywaç peelingów. BezpoÊrednio przed i po
zabiegu nale˝y chroniç skór´ przed s∏oƒcem i nie korzystaç z solarium. W∏os do zabiegu powinien
mieç d∏ugoÊç 2-3 mm (byç zgolony golarkà ok. 2-3 dni przed zabiegiem).

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieeggóóww  IIPPLL

� cià˝a, okres karmienia piersià
� opalenizna (min. 4 tygodnie przed zabiegiem)
� samoopalacze
� kremy z retinolem
� leki i zio∏a Êwiat∏ouczulajàce (np. dziurawiec, nagietek, bratek, skrzyp, herbatki zio∏owe wyszczupla-

jàce – 2-3 tygodnie przed zabiegiem)
� β-karoten
� cukrzyca
� bielactwo
� aktywna infekcja w miejscu wykonywania zabiegu
� sk∏onnoÊci do bliznowacenia
� aspiryna (1 tydzieƒ przed zabiegiem)
� nowotwory z∏oÊliwe skóry
� opryszczka
� ∏uszczyca i liszaj p∏aski
� leczenie retinoidami (przerwa 6 miesi´cy przed zabiegiem leczenia tràdziku)
� depilacja woskiem i p´setà
� ogolona skóra (u panów bezpoÊrednio przed zabiegiem fotoepilacji)
� przyjmowanie witamin A + E

Dzia∏anie fal radiowych intensyfikuje i uzupe∏nia dzia∏anie IPL. Efektem wspó∏dzia∏ania IPL i RF jest
g∏´bsza penetracja w warstwy skóry w∏aÊciwej, a tak˝e szybszy efekt koƒcowy, co przek∏ada si´ na
mniejszà iloÊç zabiegów, du˝à rozpi´toÊç mo˝liwych zastosowaƒ. Mo˝na równie˝ wykonywaç zabiegi
osobom m∏odym, usuwajàc zmiany pos∏oneczne czy te˝ likwidujàc tràdzik. Co istotne, zabiegi mo˝na
wykonywaç przez ca∏y rok, równie˝ na skórze opalonej. W urzàdzeniu E-Light (IPL+RF) zminimalizowano
odczucia bólowe pacjenta, co jest niezwykle istotne, poniewa˝ osoby bardzo wra˝liwe na ból cz´sto
rezygnujà z zabiegu w obawie przed nieprzyjemnymi odczuciami. 
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MMeezzootteerraappiiaa  kkoossmmeettyycczznnaa
iigg∏∏oowwaa

Mezoterapia kosmetyczna ig∏owa jest niechirurgicznà metodà stosowanà dla regeneracji, poprawy
wyglàdu skóry, jej odm∏odzenia, w likwidacji cellulitu, rozst´pów a tak˝e w walce z ∏ysieniem
(równie˝ profilaktyka ∏ysienia). Dzi´ki Êródskórnym wstrzykni´ciom aktywnego preparatu poprawia
si´ mikrokrà˝enie w tkance podskórnej oraz zwi´ksza metabolizm komórkowy.

WWsskkaazzaanniiaa  ddoo  ssttoossoowwaanniiaa  
kkoossmmeettyycczznneejj  mmeezzootteerraappiiii  iigg∏∏oowweejj

� regeneracja, poprawa i odm∏odzenie wyglàdu skóry twarzy, szyi i dekoltu
� redukcja cellulitu i rozst´pów
� profilaktyka ∏ysienia: wypadanie w∏osów, zmiany hormonalne, ∏ysienie androgenne, plackowate,

polekowe

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
� alergia      
� cià˝a, okres karmienia piersià     
� cukrzyca     
� stany zapalne na skórze, opryszczka     
� skóra naczynkowa     
� choroba nowotworowa
� stosowanie leków przeciwkrzepliwych (nale˝y odstawiç Aspiryn´ i pochodne na 2 tygodnie

przed zabiegiem)
� klienci niestabilni emocjonalnie, czyli tacy z nierealnymi oczekiwaniami wobec zabiegu

NNaallee˝̋yy  ssttoossoowwaaçç  pprrzzeezz  ttyyddzziieeƒƒ  pprrzzeedd  zzaabbiieeggiieemm  AAUURRIIDDEERRMM  XXOO  ((˝̋eell  uusszzcczzeellnniiaajjààccyy  nnaacczzyynniiaa

kkrrwwiioonnooÊÊnnee  zz  wwiittaammiinnàà  KK))

Po zabiegu unikaç s∏oƒca, sauny, wysi∏ku fizycznego, innych zabiegów za obszary poddane mezote-

rapii. Nie nak∏adaç makija˝u przez 12 godzin po zabiegu.

ZZaalleeccaannaa  iillooÊÊçç  zzaabbiieeggóóww::

faza g∏ówna:  6-8 zabiegów co 10 – 14 dni
faza podtrzymujàca: 1-2 zabiegi 1 raz w miesiàcu
w przypadku skóry g∏owy 6-8 zabiegów co 7-8 dni
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MMeezzootteerraappiiaa  
oossoocczzeemm  bbooggaattoopp∏∏yyttkkoowwyymm  PPRRPP

Osocze bogatop∏ytkowe wykorzystywane jest w medycynie od ponad 20 lat, jednak dopiero od
niedawna cieszy si´ du˝ym powodzeniem jako Êrodek odm∏adzajàcy wyglàd. Jest w pe∏ni kompaty-
bilne z organizmem pacjenta, poniewa˝ stanowi autologiczny koncentrat p∏ytek jego w∏asnej krwi.
PRP stymuluje nap∏yw komórek macierzystych w miejscu wstrzykni´cia. Jest ono bogate w komórki
i czynniku wzrostu – peptydy, które pobudzajà inne komórki do podzia∏u i sà potrzebne do odnowy
biologicznej tkanek skóry.
Wprowadzanie go pod skór´ rozpoczyna proces podobny do gojenia si´ rany, co w efekcie powodu-
je, ˝e skóra nabiera j´drnoÊci i elastycznoÊci, poprawia si´ stan jej nawil˝enia, a zmarszczki ulegajà
sp∏yceniu.
Terapia osoczem bogatop∏ytkowym stymuluje komórki skóry do intensywnej regeneracji.

WWsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieegguu::
– wyst´pujàce oznaki starzenia – zmarszczki, fa∏dy, bruzdy, kurze ∏apki, zapadni´ta skóra, zmniej-

szona g´stoÊç skóry
– skóra wysuszona, s∏abo napi´ta
– wype∏nienie blizn, po tràdziku
– regeneracja skóry po zabiegu
– ∏ysienie typu m´skiego

EEffeekkttyy  „„wwaammppiirrzzeeggoo  lliiffttiinngguu““::
– elastyczna i j´drna skóra
– poprawa ukrwienia skór- wyg∏adzenie zmarszczek i fa∏dów
– przyspieszenie procesów gojenia po zabiegach medycyny estetycznej
Efekt utrzymuje si´ przez oko∏o 4-6 miesi´cy bez potrzeby stosowania innych zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej.

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa  ddoo  zzaabbiieegguu::
– cià˝a, laktacja
– choroby nowotworowe
– ostre zaka˝enia wirusowe
– zaka˝enie wirusem HIV
– zaburzenia krzepliwoÊci krwi oraz przyjmowanie antykoagulantów
– tràdzik w fazie aktywnej
– opryszczka (aktywna)
– chorobowe zmiany skórne

CCzz´́ssttoottlliiwwooÊÊçç  zzaabbiieegguu::
– osoby poni˝ej 35 roku ˝ycia – 1 zabieg co 12-24 miesiàce
– osoby od 35 do 45 roku ˝ycia – co 6-12 miesi´cy
– osoby po 60 roku ˝ycia – 1 zabieg co 3, 6 i 18 m-c od pierwszego zabiegu
Mo˝na równie˝ wykonaç ten zabieg w serii 3-4 zabiegów w odst´pach czasowych 4-6 tygodni.

NNaallee˝̋yy  ssttoossoowwaaçç  pprrzzeezz  ttyyddzziieeƒƒ  pprrzzeedd  zzaabbiieeggiieemm  AAUURRIIDDEERRMM  XXOO  ((˝̋eell  uusszzcczzeellnniiaajjààccyy  nnaacczzyynniiaa
kkrrwwiioonnooÊÊnnee  zz  wwiittaammiinnàà  KK))

Po zabiegu unikaç s∏oƒca, sauny, wysi∏ku fizycznego, innych zabiegów za obszary poddane mezote-
rapii. Nie nak∏adaç makija˝u przez 12 godzin po zabiegu
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MMeezzootteerraappiiaa  kkoossmmeettyycczznnaa  ––  pprreeppaarraattyy

BBIIOOAACCTT
Bioact to koktajl przeznaczony dla skóry twarzy, szyi, dekoltu i ràk. Aktywne substancje preparatu doskonale pobudzajà skór´
do regeneracji i rewitalizuji, wyg∏adzajà zmarszczki, od˝ywiajà skór´ zm´czonà i os∏abionà ( czynnikami mechanicznymi czy
zanieczyszczeniem Êrodowiska, nadmiernà ekspozycjà na s∏oƒce) lub bardzo odwodnionà. Bioact zmniejsza widoczne efek-
ty starzenia poprzez wp∏yw na pobudzenie fibroblastów do produkcji w∏ókien kolagenowych i elastyny oraz usprawnienie
mikrokrà˝enia. Jest równie˝ bardzo skuteczny w profilaktyce oznak starzenia skóry.
Wskazania
* widoczne efekty starzenia w postaci zmarszczek i wiotkoÊci skóry * skóra zm´czona, szara, pozbawiona blasku

HHYYDDRRAALLIIFFTT
Produkt wskazany jest do intensywnej rewitalizacji i nawil˝enia zm´czonej lub wiotkiej skóry z obecnymi zmarszczkami.
Pomaga zapobiegaç i leczyç zwiotczenie skóry poprzez nawil˝anie, bioregeneracj´ i uj´drnianie.
Zawiera DMAE (dimetyloaminoetanol), który mocno naciàga, napina i nawil˝a skór´.
Wskazania
Produkt wskazany do intensywnej rewitalizacji i nawil˝enia zm´czonej lub wiotkiej skóry ze sk∏onnoÊcià do zmarszczek:
* wiotczenia (twarzy, piersi, nóg) * pofa∏dowanie szyi * zmarszczki * skóra odwodniona, sucha
* intensywna regeneracji naskórka i skóry w∏aÊciwej
Zniesienie efektu zwiotczenia mo˝na zauwa˝yç ju˝ po pierwszych zabiegach HydraLift.
Proponowany cykl zabiegów: 6-10 zabiegów co 10 dni, 4 zabiegi 1 raz w miesiàcu.

BBIIOOLLIIFFTT
Formu∏a koktajlu BIOLIFT zosta∏a stworzona w celu z∏agodzenia skutków starzenia. Uszkodzenia fibroblastów powodujà
spadek syntezy kolagenu i elastyny. BIOLIFT dostarcza aktywne elementy od˝ywcze, które sà niezb´dne dla uzyskania opty-
malnej funkcji i przed∏u˝enia sprawnoÊci fibroblastów. BIOLIFT zawiera równie˝ dimetyloaminoetanol (DMAE), aktywny
sk∏adnik zwi´kszajàcy j´drnoÊç skóry.
Wskazania
* widoczne zmarszczki * wiotkoÊç skóry twarzy i szyi * odwodnienie skóry
Efekty
Modelowanie owalu twarzy, pobudzenie skurczu mi´Êni, uzyskanie efektu napi´cia podobnego do dzia∏ania toksyny botuli-
nowej. Poprawia wilgotnoÊç skóry. Wychwytywanie wolnych rodników i ochrona skóry przed dzia∏aniem zewn´trznych czyn-
ników, które dzia∏ajà niekorzystnie.

BBIIOOAAGGEE
DNA to zwiàzek chemiczny kwasów nukleinowych - g∏ównego sk∏adnika chromosomów, o strukturze podwójnego ∏aƒcucha
w uk∏adzie spirali.
DNA jest substancjà o w∏aÊciwoÊciach silnie nawil˝ajàcych miejscowo i wykazuje
troficzne dzia∏anie na skór´, modyfikujàc tkank´ t∏uszczowà znajdujàcà si´ w g∏´bokich warstwach skóry w∏aÊciwej. Budowa
∏aƒcuchowa substancji powoduje wi´kszà aktywnoÊç metabolicznà i mo˝liwoÊç wi´kszej penetracji w g∏àb tkanek.
Wskazania
* Biorewitalizacja i wzrost elastycznoÊci skóry

HHAAIIRR  SSYYSSTTEEMM
To koktajl przeznaczony do ostrzykiwania skóry g∏owy, bogaty w aktywne sk∏adniki od˝ywcze(Minoxidill, Biotyna,
Dexpanthenol),, witaminy, aminokwasy i mikroelementy i minera∏y, stosowany w celu przywrócenia witalnoÊci i efektywnego
od˝ywienia i regeneracji cebulek w∏osowych, a tak˝e do walki z utratà w∏osów. i Dzi´ki dzia∏aniu aktywnych sk∏adników
dochodzi do wzmocnienia struktury w∏osów, usprawnione mikrokrà˝enie zwi´ksza odpornoÊç na szkodliwe sk∏adniki. Bogaty
sk∏ad koktajlu wp∏ywa korzystnie na prawid∏owe funkcjonowanie i metabolizm energetyczny w∏osów.
Wskazania
HAIRSYSTEM jest szczególnie polecany dla m´˝czyzn: w leczeniu nie-androgennego ∏ysienia, do naprawy w∏osów przedw-
czeÊnie uszkodzonych przez niekorzystne czynniki, aby stymulowaç wzrost w∏osów i poprawiç kondycj´ skóry g∏owy. 
U kobiet - w przypadku wypadania w∏osów, w walce z ∏upie˝em, w terapii cienkich i / lub os∏abionych w∏osów.
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MMeezzootteerraappiiaa  kkoossmmeettyycczznnaa  ––  pprreeppaarraattyy

CCEELLLLUUPPHHAASSEE
Celluphase to koktajl, którego receptura zosta∏a oparta na podstawowym za∏o˝eniu likwidacji cellulitu. Jest to proces, w którym wiele nieko-
rzystnych czynników (endokrynologiczne, enzymatyczne, psychosomatyczne, genetyczne, dietetyczne, mechaniczne i naczyniowe)
wp∏ywajà na powstanie zmian patologicznych w skórze, powodujàc jej nieestetyczny wyglàd o typowym wyglàdzie tzw. skórki
pomaraƒczowej.
Mo˝na wyró˝niç trzy ró˝ne rodzaje cellulitu: mi´kki, kompaktowy i twardy. Proponowany produkt obejmuje walk´ ze wszystkimi rodzajami cel-
lulitu.

Modeluje i uj´drnia cia∏o
* Przyspiesza naturalny proces przemiany t∏uszczu w tkance podskórnej * Wyg∏adza i napina skór´
* Zmniejsza iloÊç "pomaraƒczowej skórki" na drodze poprawy mikrokrà˝enia 
* Efektywnie wp∏ywa na utrat´ masy ostrzykiwanych obszarów cia∏a
Wskazania
* nadmiar tkanki t∏uszczowej * cellulit * skóra zwiotcza∏a, pozbawiona napi´cia

BBIIOOLLIINNEE
To koktajl przeznaczony do miejscowej walki z nadmiarem tkanki t∏uszczowej. Dobór sk∏adników aktywnych zapewnia efektywnà jej redukcj´.
Wskazania
* nadmiar tkanki t∏uszczowej (podwójny podbródek, miejscowe ot∏uszczenie kolan, bioder brzucha), przeciwwskazania do liposukcji)
* wspomagania procesów odchudzania

BBIIOOSSTTRREETTCCHH
Gdy skóra jest rozciàgni´ta zbyt szybko, np. podczas cià˝y, szybkiego wzrostu, nag∏ego przyrostu masy cia∏a lub mi´Êni wówczas w∏ókna
kolagenowe i elastyny zostajà uszkodzone i odwodnione, pozostawiajàc widoczne zmienione obszary skóry lub blizny. Bio-STRETCH zaw-
iera wiele sk∏adników aktywnych stosowanych w celu profilaktyki wiotkoÊci skóry i przywrócenia jej spr´˝ystoÊci, na drodze zwi´kszenia pro-
dukcji kolagenu i elastyny, i nawil˝enia w obszarach poddanych zabiegom. BIO-STRETCH pomaga odm∏adzaç skór´ w g∏´bszych warstwach.
Zaawansowane badania wskazujà ˝e niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci elastyczne wynikajà ze specyficznego sk∏adu niektórych aminokwasów, takich
jak glicyna, walina, proliny, hydroksyproliny itp. BIO-STRETCH, poprzez zapewnienie ich sta∏ej bio dost´pnoÊci, optymalizacj´ produkcji tych
w∏ókien. Poprzez swoje dzia∏ania , miedê zwi´ksza wytrzyma∏oÊç sieci kolagenowo-elastycznej, a krzemionka pomaga odbudowywaç struk-
tury w dobrze zorganizowanym trójwymiarowej sieci. Chondroityna, obecna jedynie w ma∏ych iloÊciach w ECM, jednak odgrywa istotnà rol´
w skórze poprzez podwójny mechanizm. Przyczynia si´ do utrzymania wilgoci i mocniejszych wiàzaƒ w skórze. JednoczeÊnie powoduje sty-
mulacj´ produkcji kwasu hialuronowego.
Wskazania
* widoczne rozst´py * rozciàgni´ta, pozbawiona elastycznoÊci skóry

EELLAASSTTHHAASSEE
Jest to najwy˝szej klasy koktajl  przeciwdzia∏ajàcy procesowi tworzenia si´ zmarszczek jak równie˝ sp∏ycajàcy ju˝ widoczne bruzdy
zmarszczkowe.
Koktajl Elasthase zawiera trzy najskuteczniejsze substancje zwalczajàce pierwsze oznaki starzenia skóry: elastyn´, krzemionk´ i DMAE.
Wskazania:
* fotostarzenie * wiotka, pozbawiona elastycznoÊci skóra twarzy i cia∏a * rozst´py (profilaktyka)
W obszarach obj´tych mezoterapià koktajlem Elasthase mo˝na zauwa˝yç nast´pujàce zmiany:
* zmniejszenie obj´toÊci zmarszczek * zmniejszenie g´stoÊci zmarszczek * mniejsza widocznoÊç rozst´pów
* wzrost j´drnoÊci skóry * zwi´kszenie gruboÊci skóry * zwi´kszenie produkcji kolagenu

EEAASSYYCCEELLLL
To skondensowany koktajl do walki z cellulitem. Efektem dzia∏ania jest j´drna skóra i wyraêny efekt wyszczuplenia wynikajàcy ze wzmo˝onego
procesu przemiany materii w obr´bie miejsc poddanych mezoterapii.
Wskazania:
* nadmiar tkanki t∏uszczowej * zaawansowany cellulit * skóra zwiotcza∏a, pozbawiona napi´cia

EasyCell dzia∏a skutecznie na 4 sposoby w celu zaburzenia rozwoju cellulitu i na zlokalizowane z∏ogi t∏uszczu:
1 – Lipoliza nadmiernych zapasów t∏uszczu
2 – ograniczenie Lipo-obrz´ków
3 – przywrócenie mikrokrà˝enia w tkankach
4 – regeneracja i ochrona tkanki ∏àcznej
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MMeezzootteerraappiiaa  kkoossmmeettyycczznnaa
mmiikkrrooiigg∏∏oowwaa

Mezoterapia mikroig∏owa to ekskluzywny zabieg z pogranicza medycyny estetycznej. Polega na
wt∏aczaniu preparatu (np. kwasu hialuronowego, ampu∏ki liftingujàcej, rozjaÊniajàcej, itp.) w g∏àb
naskórka, silnej stymulacji i lifcie skóry. Do zabiegu wykorzystywane jest urzàdzenie medyczne,
o regulowanej g´bokoÊci nak∏uç. Ka˝dorazowo wykorzystuje si´ zapakowanà sterylnie nak∏adk´
z ig∏ami montowanà na g∏owicy urzàdzenia, dzi´ki czemu przy ka˝dym zabiegu utrzymujemy wysokà
sterylnoÊç i brak mo˝liwoÊci zaka˝eƒ skóry .
Urzàdzenie posiada mo˝liwoÊç regulacji pr´dkoÊci pracy igie∏, co ma bardzo du˝e znaczenie w inten-
sywnoÊci wywo∏ywania mikrokrwawienia przy pracy na g∏´bokoÊciach powy˝ej 0,5 mm. W przypad-
ku mezoterapii mikroig∏owej jest to dzia∏anie bardzo po˝àdane.
W mezoterapii p∏ytkie nak∏uwanie do g∏´bokoÊci 0,5 mm pe∏ni rol´ promotora przejÊcia dla
nak∏adanych preparatów kosmetycznych, tj. umo˝liwia wnikanie substancji aktywnych w g∏àb skóry.
G∏´bokie nak∏ucia powy˝ej 1 mm dodatkowo wywo∏ujà fizjologicznà reakcj´ skóry na uraz tak jak
w przypadku laserów frakcyjnych ablacyjnych czy nieablacyjnych.
Skóra reaguje na mikronak∏ucia jak na mikrouszkodzenia. Podczas procesu gojenia dochodzi do
licznych etapów regeneracyjnych i stymulujàcych procesy naprawcze w tym do wzrostu cz´stotli-
woÊci podzia∏ów fibroblastów, które zwi´kszajà produkcj´ w∏ókien kolagenu, elastyny oraz kwasu
hialuronowego.
W celu aktywacji w∏asnych czynników wzrostu przez p∏ytki krwi musimy oddzia∏ywaç ig∏ami na
g∏´bokoÊç powy˝ej 1,5 mm. Stosujàc preparaty bezpoÊrednio na skór´ bez mikronak∏uç, w g∏´bsze
warstwy skóry przenika tylko oko∏o 0,3% sk∏adników aktywnych. Nak∏uwajàc skór´ otwieramy szereg
mikrokana∏ów, które pozostajà otwarte przez 20 minut po wykonaniu zabiegu i pozwalajà na
wnikni´cie substancji aktywnych w g∏àb skóry w iloÊci kilkaset razy wi´kszej.

WWsskkaazzaanniiaa::
• cienka, wiotka, starzejàca si´ skóra
• zmarszczki mimiczne, statyczne
• worki, cienie pod oczami
• rozszerzone naczynka, rumieƒ, teleangiektazje
• tràdzik, blizny potràdzikowe
• ∏ysienie, ∏ojotokowe zapalenie skóry g∏owy, os∏abione w∏osy
• nierówny koloryt, plamy starcze, uszkodzenia pos∏oneczne
• cellulit, modelowanie sylwetki
• blizny rozst´py

PPrrzzeecciiwwwwsskkaazzaanniiaa::
• cià˝a i laktacja
• aktywny, zapalny tràdzik
• tràdzik ró˝owaty
• podra˝niona skóra
• znamiona, brodawki
• cukrzyca, ∏uszczyca
• sk∏onnoÊci do bliznowacenia (keloidów)
• miejscowe procesy zapalne, infekcja skóry (wirusowa, bakteryjna) np. opryszczka
• przyjmowanie preparatów przeciwzakrzepowych
• choroby metaboliczne, nowotworowe (przeciwwskazania wzgl´dne)
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