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agyobb fogyás után 

vagy az idő előre-

haladtával a kar fel-

ső része is veszít a feszessé-

géből, amit nem csak ke-

mény edzésekkel korrigálha-

tunk. A HIFU-val, azaz a mik-

rofókuszált ultrahanggal ezen 

a területen is hatékony és 

szinte azonnali eredmény ér-

hető el. A fejlett technológián 

alapuló, biztonságos HIFU 

gép segítségével az esztétikai 

kezeléseknél először kontrol-

lált szöveti sérülés történik, 

amely regenerálódást idéz 

elő a mély sejtrétegekben.

– Idővel a felkar különösen 

problémás testrésszé válhat, 

aminek több oka is van. Ki-

alakulhat itt zsírtöbblet, ami, 

ha lokalizált, zsírfagyasztás-

sal kezelhető. Egy kontrollált 

hűtési folyamat révén a zsír-

sejtek végleges pusztulását 

idézzük elő a környező szö-

veti elemek károsodása 

nélkül –  magyarázta 

dr. Kriston Renáta, 

a Hattyú Orvos 

Esztétikai Klinika 

bőrgyógyásza. 

– A tónusvesz-

tett izomzatot 

bioelektromos 

izomstimulációval fe-

szesítjük. Formálja az iz-

mot, és közben annak pasz-

szív összehúzásán keresztül 

csökkenti a zsírszövet meny-

nyiségét – mondta az orvos, 

majd hozzátette: a kollagén 

mennyiségi és minőségi vál-

tozása miatt is kialakulhat 

bőrlazaság.  – Ebben az 

esetben vethető be a 

kollagéntermelést 

fokozó mikro-

fókuszált ult-

rahang mint 

hő ene rgia 

és a kalcium 

gél- mát rix 

kombinációs 

alkalmazása, 

amely a kollagénter-

melés fokozásával fiatalítja a 

bőrt. Ez egy aktív megújulási 

folyamat, ami időt igényel, 

méghozzá a kezelést köve-

tően 6-8 hetet. hot!

Amit tudni érdemes
Mi történik?
A HIFU kezelést a legfejlet-
tebb, hőalapú technológiával 
indítják, amely kontrollált 
szöveti mikrosérüléseken 
keresztül fejti ki a hatását 
három különböző mélység-
ben. Ezt követően a Radiesse 

gél-mátrix mikroszemcsék 
segítségével kitöltik a térfo-
gathiányokat, ami azonnali 
emelőhatást biztosít, ugyan-
akkor stimulálja a természe-
tes kollagéntermelést. Időn-
ként a módszereket kombi-
nálják.

Kinek ajánlott? Nagy-
mértékű fogyás vagy hízás 
után, lógó bőr esetén.
Mire jó a kezelés? Bőr- és 
izomfeszesítésre, a kollagén-
termelés ser kentésére, térfo-
gatpótlásra.
Gyógyulási idő: 6-8 hét.
Ára: 500 000 Ft (Hattyú  
Orvos Esztétikai Klinika)

Feszes kar 
villámgyorsan
A felkar tónusvesztése sokakat érintő prob-
léma, ráadásul rendszeres edzéssel sem 
tudjuk könnyen visszanyerni a formáját.  
Erre kínál gyors megoldást a HIFU kezelés.

Csökken a zsírszövet mennyisége

Tudta-e?
A végeredményt és 
annak tartósságát 

egyéb tényezők is befo-
lyásolják, például a ge-

netika, a mozgás, a 
táplálkozás és a 

testápolás. 2. HIFU kezelés mikrofókuszált 
ultrahangos kezelőfejjel

1. A kezelendő  terület berajzolása

3. Radiesse gél-mátrix 
töltés tompa tűvel, azaz kanüllel

Dr. Kriston Renáta
klinikaigazgató 
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