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Medicinski center Šinigoj,
Nova Gorica

Počutite se privlačno v
koži brez celulita

Ostale storitve v medicinskem centru
Ultrazvočna preiskava:
- ven za multiplo sklerozo (CCSVI)
- arterij in ven z barvnim Doplerjem
- trebušnih organov in sečil
- skrotuma in testisov
- vratu
- gibal
- kože in podkožja
- prostate (preventivni pregled)

Kontraindikacije:
V naslednjih primerih se terapije ne sme izvajati:
- nosečnost,
- rak,
- akutno vnetje,
- revmatične bolezni
- tromboza,
- sindromi nepravilnega strjevanja krvi (npr. hemofilija),
- jemanje antikoagulantov (npr. Marevan),
- zdravljenje s kortizonom do 6 tednov pred prvim
tretmajem
- otroci v rasti
- liposukcija do 6 mesecev pred prvo terapijo

Terapija z udarnimi zvočnimi valovi ESWT:
- kronične bolečine v sklepih, mišicah, tetivah
- kalcinacije v mehkih tkivih

NOVO v Sloveniji! AWT terapija

Dolgoročen odgovor na celulit z
zdravniško vodeno terapijo AWT.
Terapija celulita / Oblikovanje telesa / Glajenje
nosečniških strij / Glajenje brazgotin

Udarni zvočni valovi se v medicini z uspehom uporabljajo
že od leta 1980 za dezintegracijo ledvičnih kamnov, od leta
1990 pa za mišično in tetivno protibolečinsko terapijo.
Predpostavka, da se udarni valovi, ki se uporabljajo v
protibolečinski terapiji, lahko uspešno uporabljajo za
zdravljenje celulita, je bila potrjena v številnih kliničnih
raziskavah.
Na podlagi teh raziskav je bila posebej razvita AWT za
kozmetično uporabo.
AWT se uporablja za zdravljenje:
- celulita
- glajenje brazgotin in gub
- zmanjševanje obsega delov telesa
- zdravljenje nosečniško povročenih strij

Terapevtski aparat, ustvarja udarne zvočne valove, ki jih s
sondo usmerimo v prizadete dele telesa. Valovi stimulirajo:
- prepustnost celične membrane
- metabolično dejavnost v tkivu (presnova maščob)
- nastajanje in krepitev vezivnih vlaken v dermisu,
- limfno in krvno mikrocirkulacijo v maščobnem tkivu
- proliferacijo zarodnih/progenitornih celic, ki nadomeščajo
stare diferencirane celice

Pred:

AWT (acoustic wave therapy) ali po naše terapija z zvočnimi
valovi, je nov pristop pri odpravljanju celulita, ki temelji
na apliciranju udarnih zvočnih valov v prizadete dele telesa.

Zakaj ima terapija AWT dolgoročen učinek na
celulit in kako deluje?

Po:

Kaj je AWT in zakaj se uporablja?

in tako delujejo na sam izvor celulita.
Zgornja plast kože postane bolj gladka, poveča se
elastičnost in čvrstost kože, obseg zdravljenega dela
telesa pa se zmanjša.
Za izboljšanje učinka AWT priporočamo med
obravnavo 30 min dnevne telesne vadbe, uživanje hrane
z malo maščobami in 2-3 litre tekočine na dan, zaradi
hitrejšega odstranjevanja odpadnih produktov iz podkožja.

Danes AWT za uspešno dolgoročno
zdravljenje celulita uporabljajo v več kot 600
terapevtskih centrih po svetu, sedaj tudi v
Sloveniji.
Potek zdravniške obravnave:

Povečane maščobne celice se bočijo
v dermis in dajejo koži pomarančast
izgled. Mikrocirkulacija v tkivu je
znatno poslabšana.

1. Prvi zdravniški pregled, priprava poteka terapije.
2. Obravnava se izvaja v obliki 8 terapij (terapije v razmaku
od 6 – 9 dni)
3. Zdravniški pregled po končani obravnavi.

Udarni zvočni valovi so aplicirani v
kožo. Izboljša se mikrocirkulacija,
stimulirana je produkcija kolagena,
dermis postane bolj čvrst.

Raziskave narejene v Švici, Nemčiji in ZDA so
pokazale do 110% izboljšanje v elastičnosti
kože

Rezultat AWT - ja je izboljšana čvrstost
in elastičnost kože ter vezivnega
tkiva, kar vodi v vidno in dolgotrajno
izboljšavo videza kože.

4. Zdravniški pregled 3 mesece po končani obravnavi.
Prvi rezultati se praviloma pokažejo po 3 terapijah,
končni rezultat pa po 5 mesecih.
Cenik je na spletni strani www.mc-sinigoj.si
Promocijski popust 40% za prvih 20 obravnav.
Obvezno preberite kontraindikacije!

