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Vacavit Prestige
Εφαρμογές cavitation
ΑΡΘΡΟ

Τι είναι το cavitation;
Το cavitation είναι ένα φυσικό φαινόμενο που βασίζεται
στην εκπομπή υπερήχων χαμηλής συχνότητας. Η ενέργεια
που παράγεται από την εκπομπή των υπερήχων είναι σε θέση να διασπάσει την εύθραυστη μεμβράνη των λιποκυττάρων χωρίς να επηρεάσει αρνητικά τους γύρω ιστούς. Η τεχνολογία cavitation, επιτρέπει την μη επεμβατική αφαίρεση
του επίμονου τοπικού λίπους που ταλαιπωρεί τους περισσότερους από εμάς και δεν υποχωρεί ακόμα και αν καταφύγουμε σε εξαντλητικές δίαιτες και εξουθενωτική άσκηση. Τα
σημεία του σώματος όπου συσσωρεύεται συνήθως το
τοπικό λίπος είναι η κοιλιά, γλουτοί, μηροί,
μπράτσα και το εσωτερικό των γονάτων.
Δρα τοπικά στα σημεία αυτά και αφαιρεί το τοπικό λίπος χωρίς αναισθησία, ουλές και χρόνο αποθεραπείας.

Τι γίνεται με το λίπος που
απελευθερώνεται;
Με την διάσπαση της μεμβράνης
των λιποκυττάρων, το λίπος απελευθερώνεται σε μορφή τριγλυκεριδίων.
Τα τριγλυκερίδια μεταβολίζονται από την
λιποπρωτείνη λιπάση σε γλυκερόλη και ελεύθερα λιπώδη
οξέα, απορροφώνται από το κυκλοφορικό σύστημα και μεταφέρονται στον οργανισμό ως ενέργεια.

Πως γίνεται η θεραπεία;
Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 20 έως 40 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος της πάσχουσας περιοχής. Η
θεραπεία μπορεί να επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση
μέχρι την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων (3-6
συνεδρίες κατά μέσω όρο). Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα
από την πρώτη κιόλας φορά με μείωση της περιφέρειας ανά
συνεδρία. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη κάποιου
είδους συμπληρωματική θεραπεία μετά από το cavitation,
έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να
διευκολύνει σημαντικά τον μεταβολισμό του λίπους και να
βελτιώσει την υφή του δέρματος.
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Θεραπεία με Cavitation για αποφυγή
σχηματισμού κυτταρίτιδας.
Η θερμότητα που αναπτύσσουν τα ηχητικά κύματα εκτός από τη βλάβη που προκαλεί στα
λιποκύτταρα, προκαλεί αγγειοδιαστολή
και συνεπώς αυξάνει τη ροή του
αίματος στην περιοχή. Η λιπόλυση με cavitation σε
συνδυασμό με μασάζ ήπιας
αναρρόφησης βελτιώνει τη
κυκλοφορία της λέμφου τοπικά και του αίματος, βοηθώντας
στην απομάκρυνση των τοξινών.
Η ομαλή ροή της λέμφου και η
καλή αιμάτωση της περιοχής αποτρέπουν τη δημιουργία κυτταρίτιδας.

Υπάρχουν παρενέργειες;
Ίσως παρατηρηθεί ήπια ερυθρότητα στη περιοχή, ή να προκληθεί αίσθημα δίψας, συμπτώματα
τα οποία υποχωρούν άμεσα.

Ποια είναι τα αναμενόμενα
αποτελέσματα;
Η θεραπεία cavitation έχει άμεσα ορατά και διαχρονικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι πελάτες βλέπουν διαφορά 2εκ. από την πρώτη
κιόλας επίσκεψη, που αυξάνονται καθώς αυξάνονται και οι συνεδρίες. Τα αποτελέσματα φυσικά ποικίλουν ανάλογα με το άτομο, την ηλικία,
την υπό θεραπεία περιοχή, την κατάσταση της
υγείας του ατόμου. Η άσκηση και η σωστή διατροφή βοηθούν στην βελτίωση και διατήρηση
των καλών αποτελεσμάτων. "

