adver toriál

Zdravo sa stravujete,
poctivo cvičíte, no napriek
tomu sa neviete zbaviť
tuku na problematických
partiách? Nezúfajte!
Riešenie je jednoduchšie,
ako ste si mysleli.

Dajte zbohom

problematickým partiám
Pokiaľ ste už vyskúšali, čo sa dalo
a pohľad do zrkadla stále vraví, že
problematické partie sú stále problematické, vyskúšajte VASERLIPO – invazívnu ultrazvukovú liposukciu, ktorú
na Slovensko priniesla ako prvá Klinika
ENVY. Táto revolučná technológia dokáže odsať tuk zo všetkých oblastí tela
s minimalizáciou opuchov a modrín.
VASERLIPO dokáže nielen účinne odsať tuk, ale zároveň vytvaruje telo a definuje svaly. Aj štíhle ženy však môžu mať
problém s niektorými partiami, vtedy
ide o tzv. štíhlu obezitu. „Práve pre ľudí,
ktorých trápi tuk iba na určitých problematických partiách, ktorého sa nevedia zbaviť ani cvičením ani diétami, je
VASERLIPO vhodným riešením,“ prízvukuje špecialista na liposukciu a tukový transfer MUDr. Mahdi Nasab, primár
oddelenia plastickej chirurgie Kliniky
ENVY. „VASERLIPO nerieši obezitu,
ale problematické partie na inak štíhlejšej postave, a to efektívne,“ dodáva
MUDr. Nasab.
Vďaka ultrazvuku sa odsáva tuk iba
v danej lokalite bez toho, aby sa zasiahli
okolité tkanivá. Tým sa znižuje aj doba
rekonvalescencie a už po 2 dňoch sa
môžete vrátiť k bežným aktivitám a do
dvoch týždňov dokonca do posilňovne!
„Výsledky ultrazvukovej liposukcie
VASERLIPO sú viditeľné hneď po zákroku a časom sa ešte zlepšujú, čo je
spôsobené postupným hojením tkaniva v operovanej oblasti,“ objasňuje

MUDr. Mahdi Nasab. Ďalšou výhodou
je, že zákrok sa vykonáva v lokálnej
anestézii a počas celého času môžete
komunikovať s chirurgom a sledovať,
ako sa problematické partie zmenšujú.
Pacienti si chvália aj krátku dobu rekonvalescencie a takmer žiadnu bolestivosť.
Po zákroku ostáva pokožka spevnená
a vypnutá.
Prebytočným tukom, ktorého ste sa vďaka VASERLIPO zbavili, sa dá vyformovať „brazílsky zadoček“. Odsatý tuk sa
špeciálnou technológiou upraví a takto
„spracovaný“ sa aplikuje do pozadia na

O klinike ENVY
ENVY Klinika estetickej medicíny je
najväčšia klinika poskytujúca služby
v oblasti zdravia a krásy na Slovensku.
Centrála kliniky sa nachádza v Košiciach
a jej ambulancie nájdete aj v mestách
Bratislava, Prešov a Poprad. Už vyše 7
rokov patrí medzi vyhľadávané kliniky
a jej služby ocenili mnohé známe
slovenské a české osobnosti. V ponuke služieb kliniky nájdete ošetrenia
a zákroky z oblasti: plastickej chirurgie,
liposukcie, estetickej dermatológie,
laserovej medicíny, lekárskej kozmetiky, interné oddelenie a oddelenie
optimálnej výživy a regulácie hmotnosti. Moderné prístrojové vybavenie, tím
skúsených profesionálov a individuálny
prístup sú samozrejmou súčasťou tohto
zdravotníckeho zariadenia.

miesta, kde je to potrebné. Zadoček sa
pozdvihne a stane sa oblejším.
Ak nepotrebujete odobrať tuk zo žiadnej časti tela, no trápi vás celulitída,
alebo by ste chceli pevnejšie stehná
a túžite po oblejšom zadočku, vyskúšajte VASERMOOTH 2.0 TM. Ide
o najnovšiu metódu, ktorou sa rýchlo
a efektívne odstráni „pomarančová
koža“. „VaserSmooth 2.0 TM umožňuje rýchle, efektívne a permanentné
odstránenie celulitídy. V porovnaní
s inými metódami VaserSmooth 2.0
TM nelieči celulitídu na jej povrchu,
ale odstraňuje ju priamo pod kožou.
Pomocou ultrazvukovej energie sa nežiaduce väzivové zhluky a tukové bunky, ktoré sú príčinou celulitídy, rozbijú
a odplavia lymfou z tela von,“ vysvetľuje priebeh zákroku renomovaný odborník z Kliniky ENVY, MUDr. Nasab.
„Okrem odstránenia celulitídy dochádza aj k miernemu zoštíhleniu ošetrovanej oblasti. Výsledkom je trvalo
hladká pokožka bez celulitídy. Naša
klinika ponúka túto metódu na Slovensku zatiaľ ako jediná.“ Ošetrením
VASERSMOOTH 2.0 TM sa zbavíte
neželanej celulitídy, koža je pevnejšia
a vypnutejšia, čím sa docieli efekt štíhlej a pružnej siluety.
www.envyklinika.sk
www.vedakrasy.sk
recepcia@envyclinic.sk
kontakt: 0911 671 666

