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4 kroky k letnej dokonalosti
Krok č. 2 trvale hladká pokožka

Krok č. 1 bezbolestné chudnutie
Sezónu plaviek nemusíte pretrpieť s uterákom omotaným okolo
pása. Ak nestíhate absolvovať tréningový program a bojíte sa ihiel, tak
často spájaných s pojmom liposukcia, stavte na elegantné riešenie zvané kavitácia. Táto neinvazívna liposukcia je založená na pôsobení nízkofrekvenčného ultrazvuku a vákua,
ktoré jemne nasaje kožu, stlačí ju
pevne na aplikátor a ultrazvuk následne rozbije obal tukových buniek.
Ich obsah je z tela prirodzene odplavený lymfatickými a močovými cestami. Stratené centimetre spozorujete hneď po prvej kúre. Ak bude
opak pravdou, vrátime vám peniaze.

Moment keď v dlaniach roztierate opaľovacie mlieko a následne nimi kopírujete povrch svojich lýtok
a stehien sa spája s tichou úvahou
o žiletke, vosku, či depilačnej mašinke. Technológia IPL svetla vrhá celú
tortúru s holením a odstraňovaním
chĺpkov do zabudnutia. Rýchlo, bezbolestne a s trvalým efektom. Podstatou fotoepilácie sú svetelné pulzy, ktoré zahrejú rastové centrum
chĺpka či vlasu na teplotu 70 - 75 oC,
čím zaručia, že na ošetrenom mieste
už chĺpok nikdy nevyrastie. Proces je
potrebné 3x až 6x opakovať, pretože
chĺpky majú 2 fázy rastu. Ošetrenie
IPL svetlom má najlepšie účinky v oblasti bikín, no pohodlne vyrieši aj partie lýtok, stehien, brucha, či podpazušia. Pred prechádzkou po pláži, alebo kúpalisku tak budete mať o starosť menej. Navždy.

Krok č. 3 okamžité omladenie
Slnečný kúpeľ na okraji bazéna,
ktorý po opakovaných intervaloch
garantuje bronzovú pokožku má aj
dobre známy vedľajší efekt. Zrýchlené starnutie pokožky. Estetická chirurgia tretieho milénia upustila od
skalpelov a priniesla ženám spásu
v podobe ich bezbolestných alternácií. Neinvazívny lifting vďaka pôsobeniu rádiofrekvenčných vĺn pomáha obnoviť podkožný kolagén v pokožke a zlepšiť tak jej štruktúru, elasticitu a kvalitu. Pleti sa navracia
pružnosť, redukujú sa vrásky a dochádza k prirodzenému vypnutiu pokožky. K dokonalému efektu sa odporúča absolvovať 3-4 ošetrenia, pričom dĺžka jednej procedúry trvá 40
až 60 minút. Rozmaznajte svoju pokožku pred príchodom leta.

Krok č. 4 koniec celulitídy
Dvojitý efekt počas jednej procedúry šetrí nielen váš čas a financie,
ale odbúrava najčastejšie problémy
žien súvisiace s postavou. Ak je celulitída, lipómy, strie, jazvy, vrásky jeden z dôvodov, prečo sa necítite
komfortne v plavkách, vedzte, že rádiofrekvencia vám zaručí vypnutie
ovisnutej kože, omladenie pokožky
a bonusom je úbytok centimetrov
z problémových partií. Efekt je podobný ako pri kavitácii, kde sa tukové
bunky vyprázdňujú do medzibunkového priestoru a telo ich z organizmu
vyplaví.
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