
ESTETI KA

LIPOSUKCE PROSTIHLET
INJEKCNI LIPOLYZA

j- ]:I-= S] }4JSTO os[on Nn pÁn lNJFKCí az9ÁT6y 
". :".]FLARE SE VRATTE BEZ TUKOVYCH POLSTARKU.

- -: :'_lBUJE lNJrrČNÍt-lrol,izn, V POSLrnruíc5
:: ' -]t NnsÝVnlicÍ NA OBLlBĚ po crlÉ EvnopĚ.

: .''''Za není tak bolestivá jako lipo_

: .' ;;hár.á jizlqr, není nutné si po ní
:1r'J na rekonvalescenci, a p itom

_._:c ulevit od tukovrích zásob.

-=\T?
-: '::ekční Iipol ,zy nestačí jedna ná-

_:.':-.e br' měIo jít o sérii dvou až t í
::re problémové oblasti. Mezi ni-

: ' *:u je interval p ibližně 6 až B r,d-
: - .:.! cas, ktery ríčinné látky pot ebu-

- .r-. dosáhly ričinku.

_ :._":é aplikuje íosfatidylcholin (p í-
,-.._. ]- sojor.ych bob ) smíchany s vi-
- '. komplexem vitaminrj B a koÍěi-

nem do Yrst\,7 tuku pod kttží, al:y rozlrožil tu-
kové bu ky. Protože používá speciální extrém-

ně tenké jehly' je celé ošet ení ve většině pÍípa-

d naprosto bezbolestné. Lipolyticky roztok
zprisobuje lipodestrukci - rozpuštění membrá-

ny tukor1ych buněk a následné uvolnění tuko-
r,ych částeček, iež jsou metabolizovány kaská_

dou r znych enzym a zantkají.

PRO KOHO?
Tuto proceduru lze s r-ispěchem postavit proti
většině partií: podbradku, b íšku, h,ždím...
Ale lyloženě obézním nepom že, ti musí na

standardní liposukci. Lipo|yza je ideální pro

ry kdo mají normální hmotnost či mírnou
nadváhu, a neda í se jim cvičením ani dietou
zbavit odoln1ich tukolych nahromadění v ur-

čité oblasti.

ZA KO LI K?
Po každém sezení sáhnete do peněženky po

částce od 1500 Kč qiše, podle ošet ené oblasti'

Nap íklad ,,muffinové" polštá ky nad linií pa_

su kalhot stojí kolem 3000 Kč' vnit ní Strana

stehen 1e za 2500 Kč, za podbradek zaplatíte

1500 Kč.

Čívt
Látkou NviL (New Lipolysis Compound).

Jedna ampule totiž obsahuje 250 mg čistého

fosfatidylcholinu, zatímco mnohé jiné ,,kok_

tejly" na trhu mají t eba jen.50 -g. Nemohou
tak dosáhnout nejlepšího možného efektu,

ktery inj ekč ní lip ol'i,za nal: ízí.

:: ''lza by měl'a byt prováděna Léka i certifikovanymi a uznanymi
^ 

=:'ikLad v Ustavu l'éka ské kosmetiky nebo v Aura CIinic. Seznam
=- ='ské kosmetlky, Vyšehradská 49, Emauzy, Praha 2, www.u[k.cz
- _ : Koněvova 31, Praha 3, www.auractinic'cz

Mezi národn í spo[ečností pro l'i pol'yzu,
najd ete na strá n kách www. i nj ecti on - [i polysis. n et.
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