EAT SkinShock
EAT SkinShock to zabiegi będące rodzajem masażu, wykonywane, służącą do tego
głowicą, przy użyciu kombinacji fal akustycznych i elektrycznych. Zarazem jest to
rewolucyjne rozwiązanie do nieinwazyjnego ujędrniania skóry. Fale elektro-akustyczne
oddziałują równocześnie na obszar skóry, poddawany zabiegowi, poprzez odpowiedni
aplikator, czyli głowicę, co w efekcie powoduje jej ujędrnienie, redukuje efekty starzenia się
oraz regeneruje i odmładza tkankę podskórną. Dodatkowym skutkiem tych zabiegów jest
redukcja cellulitu, i to w każdym jego stadium. Skutkują one też rozbiciem głębokich
złogów tłuszczowych oraz usprawniają krążenie krwi i limfy. SkinShock jest obecnie
jedynym dostępnym zabiegiem, który potrafi w bardzo skuteczny sposób rozbić zwłókniałą
tkankę tłuszczową, poprawia też elastyczność i teksturę skóry, wzmacnia jej budowę,
a blizny i rozstępy zmniejszają się, i stają się mniej widoczne.
Całą procedurę zabiegu wykonujemy po pokryciu wybranego obszaru żelem do USG, jako
substancją sprzęgającą. W czasie zabiegu pacjent na obszarze zabiegowym czuje
intensywne drgania, czy też wibracje, oraz mrowienie prądu o niskim napięciu, poza tym
zabieg jest miły i przyjazny, a dla niektórych - wręcz relaksujący.
Skuteczność działania terapii EAT SkinShock została zbadana i udowodniona na
podstawie szeroko zakrojonych badań klinicznych. Do badań porównawczych
wykorzystano kilka innych, popularnych urządzeń wpływających na poprawę jędrności
oraz elastyczności skóry.
Wyniki są następujące:
 terapia falą elektroakustyczną: poprawa u ponad 70% zaraz po serii zabiegowej i do
95% po okresie od 3 do 6 mies. po skończonej terapii
 inne urządzenia: u 15%-20% zaraz po serii zabiegowej i do 60% po okresie 3 do 6
mies. po skończeniu zabiegów.
Zabiegi są bardzo skuteczne, jednak dla uzyskania pełnego efektu niezbędne jest
wykonanie serii 8 – 10 zabiegów.
Natomiast w skojarzeniu z EXILISem efekt ujędrnienia, wyszczuplenia i znacznego
zmniejszenia się cellulitu widoczny jest już po kilku zabiegach.
Sam zabieg na jeden symetryczny obszar to ok. 20min. Można w razie potrzeby
wykonywać do 3 zabiegów tygodniowo (co 2 dni). Przy wykonywaniu ich w połączeniu
z EXILISem - co 5 – 14 dni, najlepiej co 2 tygodnie.
Efekty zabiegów to między innymi:
zmniejszenie cellulitu, wyrównanie nierówności powierzchni skóry
wygładzenie blizn i redukcja rozstępów,
poprawa elastyczności i tekstury skóry oraz wzmocnienie jej
zahamowanie procesów starzenia się skóry – efekt anti-aging
redukcja obrzęków, poprawa ukrwienia

