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PRZYGOTUJ SIĘ DO URLOPU W INSTYTUCIE ZDROWIA I URODY FENIKS

Przyjemną  myśl  o  czekającym  nas  urlopie  zakłóca  niekiedy
niezadowolenie z wyglądu naszej skóry oraz sylwetki. Na szczęście jest
jeszcze czas, by ujędrnić i wyszczuplić ciało! W Instytucie Zdrowia i Urody
Feniks  każda  klientka  otrzyma  indywidualnie  dobrany  program
specjalistycznych  zabiegów  modelujących,  dopasowanych  do
specyficznych potrzeb jej skóry i sylwetki.

Program „szyty na miarę”
Organizm  każdej  kobiety  jest  inny  i  dlatego  wymaga  specyficznej
pielęgnacji.  Czasem  nasze  problemy  z  sylwetką  są  spowodowane
nadmiernym  zatrzymywaniem  wody  w  organizmie,  czasem  jest  to
nierównomierne rozłożenie tkanki tłuszczowej, problemy hormonalne lub
też – cellulit, który sam  w sobie może mieć wiele postaci. Dlatego tak
ważne jest, by unikać z góry rozpisanych pakietów zabiegów i rozważnie
dobierać metody walki z problemem. W Instytucie Zdrowia i Urody Feniks
wykonanie zabiegów poprzedza specjalistyczna konsultacja z ekspertem, podczas której oceniany jest ogólny stan zdrowia i dokonywany pomiar
ciśnienia krwi.  Następnie specjalista dokładnie analizuje problem: ocenia gęstość  skóry,  ilość  tkanki tłuszczowej, jej  rozłożenie oraz skłonność
naczyń  krwionośnych  do  pękania.  W  wyniku  konsultacji  zostaje  rozpisany  indywidualny  program  zawierający  najbardziej  efektywne  zabiegi
odpowiadające potrzebom danej kobiety, ich ilość oraz czas trwania kuracji. Klientka otrzymuje również zalecenia dietetyczne, których realizacja
wzmocni rezultaty zabiegów.

Program może być kombinacją zabiegów z użyciem różnych technologii dostępnych w Instytucie Zdrowia i Urody Feniks. Oto niektóre z nich:
•    Lipo–Shock – wykorzystuje się w walce z cellulitem, który ma postać zbitych, twardych grudek. Działanie Lipo-Shock polega na współgraniu fal
akustycznych i ultradźwiękowych. Dzięki temu połączeniu fale docierają aż do tkanki podskórnej i powoduje rozerwanie włóknistego gorsetu
w tkance podskórnej oraz rozbicie komórek tłuszczowych.
•    Technologia Med-Sculpt łączy działanie ultradźwięków i podciśnienia dając spektakularny efekt wyszczuplenia sylwetki oraz redukcji cellulitu.
Jest to z jedno z najbardziej efektywnych urządzeń na rynku i zapewnia uzyskanie świetnych rezultatów. Niestety zabieg wiąże się z odczuwaniem
niewielkiego bólu.
•    W przypadku nierównomiernego odkładania się tkanki tłuszczowej (np. „bryczesy”, miejscowa otyłość brzuszna) z pomocą przyjdą zabiegi z
wykorzystaniem zimnego lasera I-Lipo. Głowica urządzenia emituje światło, które przenika do głębokich warstw skóry, dociera do komórek
tłuszczowych i rozkłada trójglicerydy na kwasy tłuszczowe i glicerol, które zostają przetransportowane do krwi i spalone w wyniku naturalnych
procesów metabolicznych.
•    VelaSmooth to aparat medyczny wykorzystujący kombinację podczerwieni oraz bipolarnego prądu wysokiej częstotliwości (RF). Głowica tego
urządzenia działa wszechstronnie: drenuje chłonkę, dzięki efektowi podgrzania przyspiesza metabolizm komórek tłuszczowych i obkurcza je, a
także poprawia krążenie krwi i istotnie zwiększa napięcie skóry.
•    U niektórych kobiet jedną z głównych przyczyn powstawania tzw. pomarańczowej skórki jest zaburzenie gospodarki płynami. W tym przypadku
niezbędnym elementem walki o gładką, jędrną skórę powinien stać się drenaż limfatyczny wykonywany przy użyciu urządzenia Bio-Press
działającego na zasadzie uciskowego drenażu sekwencyjnego. Zabieg pomoże również usunąć obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem
wody w organizmie.
•    Gdy naszym problemem jest tzw. luźna skóra z pomocą przyjdzie Focus-Melody RF. Docenią ją zwłaszcza kobiety, których skóra utraciła
jędrność w wyniku znacznego spadku wagi lub ciąży.  Technologia Melody RF zagęści skórę i pobudzi ją do produkcji włókien kolagenowych.

Należy pamiętać, że najlepsze efekty uzyskamy łącząc zabiegi medycyny estetycznej z odpowiednim sposobem odżywiania i regularną aktywnością
fizyczną.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w Instytucie Zdrowia i Urody Feniks!
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