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šte donedávna sa liposukcia
považovala za krajné riešenie,
dnes je to celosvetovo najčastejšie vykonávaný estetický zákrok.
A my sme zistili, že už aj na Slovensku
je taká, ktorá okrem odstránenia tuku
prináša ďalšie super efekty, o ktorých
ste ani netušili.
„Laserová liposukcia je u nás
populárna už niekoľko rokov. Ale až
teraz viete počas jedného relatívne
nenáročného zákroku odsať prebytočný tuk a súčasne vďaka laseru riešiť
celulitídu, ochabnutú kožu a ešte sa
podporí aj tvorba kolagénu. LipoLife 3G od spoločnosti Alma Lasers
je absolútna technologická novinka,
ktorá predstavuje prelom v rutinnej
liposukcii a posúva ju na úplne inú
úroveň,“ vysvetľuje plastický chirurg
MUDr. Juraj Paliatka z OPERA CLINIC
v Bratislave.

5 dôvodov, prečo podstúpiť
laserovú liposukciu s technológiou LipoLife 3G
· Vďaka najmodernejšej technológii sa počas jedného zákroku súčasne
odsáva tuk aj aplikuje laser, takže táto
metóda je rýchlejšia a šetrnejšia pre
pacienta.
· Zavedením laserovej energie pod
kožu dochádza k rozbíjaniu celulitických ložísk a k výraznému zlepšeniu
až odstráneniu celulitídy.
· Pri odsatí tuku sa eliminuje riziko
ochabnutej kože.
· Pôsobením lasera sa uľahčuje
odstránenie tuku a a zvyšuje objem
odsatého tuku.
· Podpora tvorby kolagénu a vypnutie pokožky je príjemný sprievodný
efekt.
Liposukcia, kde hlavnú úlohu hrá
laser, sa nám páči. Získať dokonalé

krivky za jeden deň a popritom zatočiť
s celulitídou a ochabnutou kožou je
perfektná predstava. Len keby to tak
nebolelo...
„Na základe našich skúseností
v OPERA CLINIC, ktorá ako jediná pracuje s laserovou liposukciou LipoLife
3G, je priebeh celého zákroku jednoduchý a rýchly. Výkon prebieha v lokálnej
anestézii,“ vysvetľuje MUDr. Paliatka,
„a vďaka unikátnej metóde, keď
súčasne odsávate tuk a aplikujete laser,
je pooperačný priebeh menej bolestivý
a opuchy a podliatiny sú výrazne menšie. Pacient odchádza hneď po zákroku
domov“. Výhradným dovozcom laserového prístroja LipoLife 3G je poločnosť
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Všetky to poznáme. Strážime si jedálniček, alkoholu sa vyhýbame,
cvičíme už takmer každý deň a stále to nie je to super telo, po ktorom
túžime. Alebo ani necvičíme, po celom dni sa tešíme na pohár červeného
a čokoláda je naša najchápavejšia kamoška. Už sme aj zvažovali liposukciu,
ale au, au“, vraj to bolí a efekt nemusí byť až taký super...
“
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