Nadzieja dla kobiet
AWT nowoczesna metoda zwalczająca cellulit!
Cellulit jest odwiecznym problemem występującym w świecie kobiet, tworząc mało
atrakcyjne wgłębienia oraz tzw. pomarańczową skórkę w okolicach ud, pośladków
i ramion. Czy kobietom nie żyłoby się łatwiej i przyjemniej, bez tego nieestetycznego
zjawiska, jakim jest osłabienie tkanki łącznej?
W dzisiejszych czasach rozwiązanie tego problemu jest podane jak na dłoni. Nowa
metoda jest uznana za jedną z najskuteczniejszych w zwalczeniu cellulitu. Ponadto,
jej efekty utrzymują się przez długi okres po zakończonej terapii.

Skuteczne zwalczanie cellulitu
Antycellulitowa terapia falą akustyczną przy użyciu systemu D-Actor® 200,
wykorzystuje działanie fali akustycznej o wysokiej energii wprowadzanej do ciała
pacjenta w formie drgań wysokiej częstotliwości. AWT® to pierwszy skuteczny sposób
leczenia cellulitu przynoszący długotrwałe efekty.
Terapia radialną falą akustyczną znajduje zastosowanie w:
 redukcji cellulitu
 modelowaniu sylwetki
 redukowaniu rozstępów po ciąży
 drenażu limfatycznym
 poprawie napięcia tkanki łącznej
 masażu relaksacyjnym

Przed AWT®: powiększone komórki tłuszczowe wypychają
powierzchnię skóry. Pozbawione elastyczności, ułożone
pionowo włókna tkanki łącznej nie rozciągają się razem
z otaczającą je tkanką tłuszczową. Miejscowe krążenie
krwi jest zaburzone. Wszystkie te czynniki są odpowiedzialne
za powstawanie skórki pomarańczowej.

W trakcie AWT®: na ciało kieruje się falę akustyczną. Jej
działanie powoduje, że tkanka łączna się rozluźnia
i zwiększa jędrność naskórka. Poprawia się krążenie krwi
w tkankach, a komórki tłuszczowe zmniejszają swoje
rozmiary.

Po AWT®: skóra i tkanka łączna stają się ponownie
elastyczne i jędrne. Faktura skóry trwale się poprawia.

Przeprowadzono wiele badań, aby ocenić efekty zastosowania terapii falą
akustyczną w dziedzinie dermatologii. AWT® to pierwsza zapewniająca trwałe efekty
nieinwazyjna metoda leczenia cellulitu oraz zwiotczałej tkanki łącznej
spowodowanej starzeniem się. Fala akustyczna stymuluje mikrokrążenie w obrębie
tkanki łącznej i komórek tłuszczowych, a także redukuje istniejące problemy
metaboliczne w celu zmniejszenia widocznych oznak cellulitu.

Efekty AWT® są wymierne, co potwierdzają pomiary wartości elastyczności skóry.
Wartości parametrów mechanicznych skóry po leczeniu, jej struktura oraz
zadowolenie pacjentek, nastrajają optymistycznie wobec długotrwałej efektywności
kuracji (powyżej 6 miesięcy).
Według dr Vossa (specjalisty z zakresu dermatologii), Dyrektora Dermatest GmbH e Munster
w Niemczech, osiągnięte rezultaty powinny być uważane za wynik wyjątkowy.

Przebieg terapii
Terapia składa się z 6 do 10 sesji w odstępach 3-7 dniowych. Kobiety są bardzo
pozytywnie zaskoczone, gdy mają przyjemność obserwować poprawiającą się
sylwetkę z każdym następnym zabiegiem. Największą niespodzianką jest dalsza
poprawa wyglądu i zdrowia skóry przez kolejne 3 miesiące po zakończeniu terapii.
Dzieje się tak dzięki zwalczaniu przyczyn i działaniu we wszystkich warstwach skóry.

Jak wygląda zabieg
Pacjentka przyjmuje wygodną pozycję leżącą. Następuje nakładanie na dany
obszar terapeutyczny żelu ułatwiającego przekazanie energii fali akustycznej w głąb
skóry dając przyjemne uczucie chłodzenia. Następuje uruchomienie aparatu
i rozpoczęcie zabiegu. Fale akustyczne są aplikowane przez głowicę wyglądem
przypominającą pistolet. Wykonujący zabieg przesuwa wolno głowicę po
powierzchni pośladków i tylnej stronie ud, powtarzając ruchy. Zabieg w subiektywnej
opinii pacjenta, jest porównywalny do masażu. Nie powoduje uczucia dyskomfortu
i jest całkowicie bezbolesny,

Firma

ADO-MED Sp. z o.o.

z siedzibą w Świętochłowicach zajmuje się

dystrybucją oraz serwisem aparatury medycznej od ponad 20 lat. W swojej ofercie
oprócz aparatury ultrasonograficznej i radiologicznej ma również urządzenia do
terapii falą akustyczną szwajcarskiej firmy StorzMedical. Należy ona do grupy
kapitałowej KARL STORZ założonej w 1945r., która na całym świecie udowodniła
skuteczność swoich produktów w dziedzinie urologii, ortopedii, medycyny sportowej,
gastroenterologii, kardiologii i dermatologii.
Ścisła współpraca z wiodącymi instytucjami medycznymi w Stanach Zjednoczonych,
Szwajcarii i Niemczech pozwoliła opracować pionierskie sposoby leczenia,
wyznaczając nowe standardy w medycynie estetycznej i kosmetologii w zakresie
przeciwdziałania efektom starzenia.

Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym pod numerem telefonu:
32/ 770-68-38 oraz na adres mailowy: adomed@adomed.pl

www.adomed.pl

D-Actor firmy Storz Medical

to

skuteczny system do terapii radialną falą
akustyczną, które zostało opracowane
z myślą o wykorzystaniu jej w medycynie
estetycznej i kosmetologii.
Waga: 6,5 kg

Aparat posiada ekran dotykowy, zintegrowane oprogramowanie AWT® z wizualną
instrukcją zabiegu. Dostępny jest w trzech kolorach: niebieski, zielony oraz srebrny.

Aparat współpracuje z dwoma rodzajami głowic:
Głowica D-Actor®

Głowica V-Actor®

Wykorzystujedziałanie
fal
akustycznych
o wysokiej energii, które penetrują naskórek,
skórę właściwą oraz tkankę podskórną. Aby
skierować fale na odpowiednią głębokość
opracowano różne rodzaje specjalnych
przekaźników. DI15 służy głębokiej penetracji,
D20-S jest przeznaczony do penetracji
powierzchniowej oraz terapii wibracjami na
niewielkich obszarach, a D35-S
należy
stosować do penetracji powierzchniowej
oraz terapii wibracjami na większych
obszarach.

Wykorzystuje terapię wibracyjną stymulując
metabolizm. Ma pozytywny wpływ na
przepływ limfy, co przyspiesza usuwanie
produktów
przemiany
materii.
Masaż
wibracyjny poprawia napięcie mięśni.
Terapia
wibracjami
jest
doskonałym
uzupełnieniem terapii falą akustyczną
i pomaga utrwalić jej rezultaty.

