
Poznaj HIFU

Miło nam poinformować że w naszym gabinecie 
można wykonać zabiegi najnowszą metodą HIFU. 
Aparat posiada głowice na twarz, szyje oraz na ciało.

Zabieg „niechirurgicznego liftingu metodą HIFU” 
przeprowadzamy z wykorzystaniem skoncentrowa-
nych ultradźwięków o wysokiej częstotliwości. Istotą 
tej metody jest precyzyjne skupienie fali ultradźwię-
kowej o wysokiej energii na małym, precyzyjnie 
punktowanym  obszarze.  Fale dźwiękowe wytwarza-
ne przez HIFU powodują tarcie komórek, i w efekcie, 
ich przegrzanie – stymulując procesy naprawcze. 
Dochodzi do skrócenia i skręcenia włókien kolagenu 
przez co zwiększa się napięcie i pogrubienie skóry.

Zabieg wykonuje się jednorazowo, nie wymaga znie-
czulenia oraz nie wyklucza z życia codziennego. Na 
obszarze zabiegowym może utrzymywać się lekkie 
zaróżowienie twarzy przez 1-2 godziny. Pierwsze 
efekty są widoczne natychmiast po zabiegu, jednak 
pełen zadowalający rezultat nastąpi po upływie 90 
dni.  Efekty zabiegu utrzymują się minimum 18 
miesięcy.

Efekty
Ostateczny efekt utraty zbędnych centymetrów w 
obwodach uzyskujemy do 8 -12 tygodni. Średnia 
redukcja tkanki tłuszczowej dochodzi do 2,5 cm. 
Dodatkową korzyścią stosowania tej metody jest 
wpływ temperatury na stymulację fibroblastów, 
dochodzi do obkurczenia, z wiekiem rozciągniętych, 
włókien kolagenowych, co w rezultacie prowadzi do 
zwiększenia napięcia skóry.

Przeciwwskazania
- przepuklina na powierzchni zabiegowej
- ciąża lub podejrzenie ciąży, laktacja
- mniej niż 1.0 cm tkanki tłuszczowej poza ogniski-
em skupienia HIFU
- choroby nowotworowe
- epilepsja 
- choroby kości

LIPOSONIX

1 zabieg, 1 godzina, 1 rozmiar mniej
Liposonix światowa NOWOŚĆ – tylko kilka aparatów 
w Polsce.
Liposonix jest to najlepsze rozwiązanie dla perma-
nentnej nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej. 
System Liposonix oparty jest na ponad 10 latach 
badań klinicznych i testów.

Metoda
System Liposonix działa w oparciu o skoncentrowa-
ną wiązkę ultradźwięków o wysokiej intensywności 
(HIFU) skupiającą energię na stałej głębokości 1,3 
cm lub 0,8cm. Precyzyjnie określona głębokość 
zabiegu sprawia, że zabieg jest bezpieczny dla 
skóry, otaczających tkanek i organów wewnętrz-
nych. W wyniku podgrzania komórek tłuszczowych 
dochodzi do ich trwałego uszkodzenia, a następnie 
do ich całkowitego usunięcia z danego obszaru 
przez układ limfatyczny. Jest to nieinwazyjna 

metoda modelowania ciała, o sprecyzowanym 
efekcie estetycznych.


