EXILIS
Exilis to najskuteczniejszy i najszybszy sposób skutecznej redukcji tkanki tłuszczowej
i ujędrniania skóry.
Potwierdzeniem tego jest przyznany mu laur „Prix de Beaute” Cosmopolitan 2012.
Zabieg tym urządzeniem może być wykonywany przy pomocy aplikatora do ciała lub
do twarzy.
W tym pierwszym wypadku głównym celem jest redukcja opornej tkanki tłuszczowej –
różnych oponek czy wałeczków, zlokalizowanych w newralgicznych miejscach, jak
talia, biodra, uda, czy pośladki. Zabieg polega na intensywnym rozgrzaniu danego
obszaru przy pomocy energii ultradźwięków i fal radiowych, równocześnie
emitowanych przez przykładaną do tych obszarów w czasie trwania zabiegu głowicę.
Skórę w obszarze działania przed samym zabiegiem pokrywamy specjalnym,
przeznaczonym do tego celu olejem mineralnym, który pełni rolę substancji sprzęgającej.
W czasie zabiegu odczuwa się intensywne, nasilające się stopniowo ciepło, wynikające z
oddziaływania na skórę i tkankę podskórną (tłuszczową) energii obu rodzajów fal. Pod tym
wpływem dochodzi do uszkodzenia komórek tłuszczowych (adipocytów) i ich zawartość
(tłuszcz) wydostaje się do przestrzeni międzytkankowej, a następnie dostaje się do
krążenia ustrojowego i trafia do wątroby, gdzie zostaje zmetabolizowany. Rzeczywista
liczba komórek tłuszczowych w wyniku zabiegu zmniejsza się, a tym samym – zmienia się
kształt ciała. Dodatkowo – ujędrnieniu ulega skóra nad obszarem zabiegowym, nie ma
więc obaw, że po likwidacji podściółki tłuszczowej skóra będzie zbyt luźna, co bywa
problemem przy innych metodach walki z niechcianym tłuszczem.
Aplikator pozwala na pełną kontrolę podstawowych parametrów zabiegu. Zabiegi są w
pełni bezpieczne, praktycznie bezbolesne, a mimo to bardzo skuteczne. Czas trwania
zabiegu na pojedynczy obszar ciała to ok. 8-12 min., w zależności od ustawionych
parametrów roboczych i indywidualnej wrażliwości pacjenta. Zabiegi wykonuje się
symetrycznie, na prawą i lewą stronę ciała, i to nazywamy obszarem, np. przód lub tył ud,
boczki, bryczesy, pośladki, itp.
Aplikator do twarzy służy przede wszystkim do odmładzania twarzy, ujędrniania
i nieoperacyjnego liftingu biustu oraz innych partii ciała (np. ramion, kolan, łydek, dłoni),
poprzez stymulowanie produkcji kolagenu, który tworzy wewnętrzne rusztowanie skóry.
Jego przyrost sprawia, że skóra staje się grubsza, jędrniejsza i bardziej elastyczna.
Nie dzieje się tak od razu, jest to proces, trwający minimum ok. 4-6 tygodni.
Zmarszczki wygładzają się, bruzdy stają się płytsze i mniej widoczne, a owal twarzy
wyraźnie poprawia się. Możemy też uzyskać np. podniesienie biustu - jeśli to jest celem
zabiegu- lub ujędrnienie fałdów w okolicy łokci, kolan itp. Zabiegi można wykonywać
u osób o dowolnym typie skóry, a po zabiegu można korzystać z sauny, solarium, basenu,
lub zaraz po nim udać się do pracy lub na imprezę. Jest to typowy tzw. „zabieg lunchowy”.
Zabieg na całą twarz, szyję i dekolt trwa przeciętnie ok. 1,5 godziny.
Substancją sprzęgającą jest w tym wypadku specjalny niedrażniący żel.
Zabiegi EXILIS najlepiej wykonywać z częstotliwością co 7-14 dni, dopuszcza się
minimalnie pięciodniowy okres między zabiegami, najkrótszy, by skóra mogła prawidłowo
odpocząć po zabiegu i przejść w sposób niezakłócony wszystkie niezbędne przemiany.

Jednak, z naszych własnych doświadczeń wynika, że najlepsze rezultaty, zwłaszcza przy
wykonywaniu zabiegów na ciało, uzyskuje się, gdy zabiegi wykonujemy co 2 tygodnie.

