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Oblečení je vám trochu těsné, ale nechce se vám na klasickou liposukci? Zkuste radiofrekvenci.

Splněný sen:

štíhlá postava

Vyzkoušela ji i Jana (30), která původně chtěla jít na tumescentní liposukci, ale její sestra jí
doporučila radiofrekvenci, aby se vyhnula chirurgickému zákroku. Byla to dobrá rada: úbytek
v oblasti boků je 12 cm. Janě se tak splnil sen: obléci staré džíny z dívčích let. Jak to všechno
dopadlo, vidíte na fotograﬁích.

Co nabízí přístroj Accent
Accent je moderní radiofrekvenční přístroj, který poskytuje kontrolovanou tepelnou terapii pro
vytvarování těla. Velkou výhodou je, že ošetření je rychlé a bezbolestné. Snášenlivost tepla
je u jednotlivých pacientů individuální. Pacienti
popisují pocity u ošetření jako „teplou masáž“.
Z viditelných výsledků se můžete radovat již
po prvním ošetření. Ideální ale je absolvovat jich
celou sérii. Zaručí se tak očekávané výsledky.
Vzhledem k tomu, že ošetření je čistě neinvazivní, nemusíte mít strach z žádných ran
ani jizev. Není samozřejmě potřeba ani žádná
anestezie. Po ošetření se můžete ihned vrátit
k běžným aktivitám, není nutná žádná rekonvalescence.
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Zeštíhlení, vytvarování
a vypnutí pokožky
Radiofrekvenční přístroj Accent se
nejčastěji používá k redukci tukových
vrstev a celulitidy, k tvarování problematických partií a zpevnění povolené
pokožky. Slouží k zeštíhlení partií
břicha, boků a stehen, ale také menších problémových oblastí, jako jsou
oblast kolen, kotníků, paží a oblasti
v obličeji (dvojitá brada, tváře).
Výborné výsledky můžeme pozorovat také při vyhlazení nerovností
vzniklých po chirurgických zásazích
(postliposukčních nerovností) nebo
po porodu.

Viditelné výsledky

Příprava před ošetřením a následná doporučení

Ošetření radiofrekvenčním přístrojem Accent představuje jediné
ošetření svého druhu, které využívá princip „dvojí vrstvy“. Znamená to, že Accent ošetřuje pomocí bipolárních a unipolárních
hlavic ve dvou rozdílných hloubkách pokožky.
Klienti vidí obvykle výsledky okamžitě. Díky povzbuzení metabolických procesů, podnícení absorpce a odvodnění zadržovaných
tekutin a toxinů lymfatickým systémem a procesů tvorby kolagenu
se tuková tkáň a celulitida redukuje a pokožka zpevňuje ještě 14
dní až 3 týdny po ošetření.
Po ošetření můžete pozorovat na kůži mírné zarudnutí, které
však do 24 hodin zmizí.
Obecně je doporučována aplikace série 3 až 5 ošetření v dvoutýdenních intervalech.

Před ošetřením radiofrekvenčním přístrojem Accent je velice
důležité zvýšit pitný režim cca 3 dny předem. Připravíte tak metabolismus na zvýšenou zátěž a vaše tělo bude lépe reagovat
na ošetření.
Po ošetření je nezbytně nutné dodržovat doporučení, jako je
zvýšený pitný režim zhruba 5 dní, pravidelný přísun stravy 5x
denně, omezení alkoholu.

Bezpečně a pohodlně
Indikace přístroje Accent byly klinicky testovány a jsou
certiﬁkovány FDA.
Jde o neinvazivní metodu, bez rekonvalescence a bez rizika
negativních vedlejších účinků.

Cílená tepelná terapie
Jak přístroj Accent funguje? Využívá radiofrekvenční technologii k zahřátí pokožky.
Radiofrekvenční technologie způsobuje
zvýšení teploty ve tkáni do hloubky až
30 mm, dosahuje k tukové tkáni a redukuje celulitidu.
Zahřívání tkání v této hloubce zlepšuje
lokální metabolismus, podněcuje krevní
a lymfatickou cirkulaci a tím redukuje objem tukových buněk, dále podněcuje hojení poruch vláken tkáně a takto redukuje
celulitidu.
Pouze teplotní změny v tukové tkáni mají
redukční účinek – kavitace (resp. ultrazvuk) při redukci tuku nehraje žádnou roli.

Kontraindikace ošetření radiofrekvenčním přístrojem:
• anamnéza místní nebo opakující se kožní infekce
• těhotenství (včetně IVF)
• anamnéza Herpes Zoster v ošetřované oblasti
• anamnéza keloidních nebo hypertroﬁckých jizev
• implantabilní přístroj (kardiostimulátor, AICD atd.)
• isotretinoin – v minulosti i současnosti – epilepsie
• anamnéza kožních chorob se vznikem nových ložisek,
jako je vitiligo nebo psoriáza
• přítomnost tetování nebo névů (mateřská znaménka,
rozšířené cévky)
• minulý nebo současný stav léčení diabetes – s nutností
užívání inzulinu
• epilepsie, vysoký nebo nízký krevní tlak, poruchy srážlivosti
• hormonální nerovnováha
• současné léky: fotosenzitivní léky, terapie zlatem, léky proti
srážlivosti krve
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Big One Fitness
Dornych 27, 602 00 Brno
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