MUŽI A LIPOSUKCIA? ÁNO!
Ešte donedávna bola liposukcia spájaná
najmä so ženským svetom. Postupom
času sa však tento ambulantný zákrok
stal jedným z najžiadanejších korektívnych výkonov na mužskom tele. Nebudeme si klamať, zbaviť sa problémových
tukových ložísk napríklad v bokoch, či
vydefinovať brušné partie, je častokrát
misia priam nemožná aj napriek enormnej snahe, cvičeniu či jedálničku. Ak sa
k tomu pridá pracovný stres a deficit
spánku je pochopiteľné, že viacerí muži
rezignujú. Riešenie ponúka metóda,
ktorú na slovenský trh priniesla Klinika
ENVY. Je ňou VASERLIPO – invazívna
ultrazvuková liposukcia.

Módny návrhár Libor Komosný na Klinike ENVY bezprostredne po absolvovaní zákroku.

Ide o najšetrnejšiu a najúčinnejšiu metódu liposukcie, nakoľko VaserLipo dokáže nielen
odsať tuk, ale zároveň vytvaruje telo a vydefinuje svaly. Výsledkom tejto ultrazvukovej liposukcie je pevné, štíhle a krásne tvarované
telo, akoby sa vyrysovali jeho kontúry. Pacienti si chvália najmä ambulantné prevedenie, krátku dobu rekonvalescencie a takmer
žiadnu bolestivosť, zvlášť v porovnaní s klasickou liposukciou.
„Ročne podstúpi tento zákrok na klinike
ENVY zhruba 40 mužov vo veku od 30 do
50 rokov. Zákrok podstupujú kvôli tomu,
že sami nevedia „zhodiť“ tuk na problémových miestach a týmto zákrokom ho
chcú skorigovať,“ vysvetľuje renomovaný
chirurg Kliniky ENVY, MUDr. Mahdi Nasab
a prezrádza: „Najčastejšie bojujú s problémovými oblasťami ako sú brucho
a boky. Keďže sa zákrok vykonáva len
v lokálnej anestézii, ošetrovaná oblasť
sa najprv napustí roztokom na znecitlivenie oblasti. Následne sa pôsobením
ultrazvuku prevedie tuk v ošetrovanej
oblasti do stavu riedkej emulzie a keďže
ultrazvuk pôsobí iba na tukové bunky,
nenarúša a netraumatizuje okolité tkanivo. Tukové bunky sa v tekutom stave
spolu s tumescentným roztokom jednoducho odsajú tenkou kanylou“ pokračuje
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Libor Komosný pred a 2 mesiace po zákroku spodnej časti brucha a bokov metódou Vaser lipo.

MUDr. Nasab špecialista na VaserLipo a tukový transfer.
Po zákroku sú lekárom ošetrené drobné ranky po vstupe kanýl, ktoré sa nešijú len prelepia a na telo sa pacientom oblečie špeciálna
elastická bielizeň. Výsledky ultrazvukovej liposukcie sú viditeľné bezprostredne po zákroku a časom sa ešte zlepšujú. Konečný,
trvalý výsledok môžete pozorovať v priebehu
troch mesiacov.
Ak už teda nejaký ten rok bojujete s nepoddajným bruchom, pažami, či dokonca
podbradkom, našli ste účinné riešenie Vášho problému. Vynachváliť si ho nevedel, ani
český módny návrhár Libor Komosný, ktorý
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len potvrdil, že daný zákrok je rýchly a efektívny! Podľa Liborových slov sa netreba obávať ani bolesti, ani doby liečby: „Keby som
vedel o tomto zákroku, že je viac menej
bezbolestný a nie je dôvod sa obávať
jeho priebehu, absolvoval by som ho už
dávno“.
Pacienti z celého Slovenska môžu na klinike v Košiciach aj prespať, ale väčšinou odchádzajú hneď po zákroku ako Libor, ktorý
pricestoval ráno vlakom z Prahy a večer po
zákroku odchádzal späť domov. Zbavte sa
aj vy tuku z problematických oblastí ľahko
a rýchlo pomocou ultrazvukovej liposukcie
VASER Lipo®. Kontaktujte nás a objednajte
sa na nezáväznú bezplatnú konzultáciu.

recepcia@envyclinic.sk, kontakt: 0911 671 666

