CELULITE..COMO ACABAR COM ELA RAPIDAMENTE
A celulite é um verdadeiro fantasma na vida da mulher e talvez a maior inimiga. Nove entre dez
mulheres sofrem com o problema, seja na forma mais suave ou no estágio mais avançado, onde as depressões e
saliências estão acentuadas.
A celulite é uma alteração histológica que ocorre no tecido subcutâneo que afeta predominantemente as
mulheres, A celulite ocorre ao nível das células do tecido subcutâneo, onde a microcirculação dos capilares
(pequenos e finos vasos) no tecido adiposo encontra-se deficiente.
Essa alteração circulatória com acúmulo de líquidos e proteínas nas células de gordura levam a uma
modificação da textura do tecido subcutâneo e, posteriormente, uma irregularidade da superfície da pele, que
leva ao aspecto visual de "casca de laranja".
As áreas mais afetadas pela celulite são aquelas onde geralmente as mulheres costumam apresentar
mais gordura: abdome, quadris, culotes, glúteos, coxas e pernas.
Várias são as causas: predisposição genética, alterações hormonais, má alimentação, vestuário apertado,
sedentarismo e inclusive o estresse. A estética oferece um arsenal de tratamentos. Às vezes, é preciso utilizar
várias técnicas combinadas para acelerar o processo de melhora. Atualmente conseguimos resultados mais
rápidos e mais duradouros quando utilizamos Terapias Combinadas.
Terapias Combinadas:
O objetivo da técnica é utilizar técnicas associadas e combinadas para aumentar o fluxo sanguíneo e
melhorar o metabolismo local favorecendo a melhora da Celulite e auxiliando na queima de gordura. Isso
torna os resultados mais rápidos e mais eficazes.
A ação da Indermologia Ultrassônica com as correntes biodinâmicas, acelera os resultados em até 50%
garantindo a melhora da Celulite e uma perda de gordura local altamente satisfatória.O Ultrassom utilizado tem
a freqüência de 3MHz, faz uma micro-massagem celular provocando amolecimento do tecido, vasodilatação e
aumento de fluxo sanguíneo, acelerando o metabolismo para queima de gordura.
A Indermologia reestabelece o equilíbrio hídrico e elimina toxinas do corpo. Ela aumenta a circulação
sanguínea por meio da sucção, aumenta a oxigenação das células com a pressão exercida, ativando o
metabolismo e favorecendo a drenagem linfática. Além disso, a Indermologia massageia os tecidos,
promovendo uma maior tonificação e estimulando a produção de colágeno.
A Iontoforese favorece a penetração de fármacos lipolíticos e veno-linfáticos, ativa a circulação
sanguínea e linfática, potencializa a hidratação.
As microcorrentes, favorecem a tonificação e cicatrização da pele. Esse processo reestabelece a bioeletricidade
das células, aumentando o estado vibratório da membrana celular, facilitando o transporte ativo de
aminoácidos, síntese de proteínas e a mobilização de líquidos para o sistema linfático.
Tratamento com O ULTRA VAC:
O grande diferencial do Ultravac, está em montar adequadamente o protocolo com
combinada e associada desses métodos, de acordo com o perfil e as necessidades de cada cliente.

a utilização

Numa Celulite de grande extensão, túrgida e resistente, associamos a Indermologia + Ultrassom +
Iontoforese. Essas terapias juntas, são potencializadas otimizando o tempo e acelerando os resultados do
tratamento.
No caso de uma Celulite Flácida, mobilizada, utilizamos a Indermologia + Ultrassom + Microcorrentes,
que alem de reduzirem a Celulite, melhoram a qualidade da pele.

Vantagens da técnica:

Resultados mais rápidos, seguros e potencializados com a associação do Ultrassom, Indermologia,
Iontoforese e Microcorrentes.
Essas técnicas combinadas diminuem o tempo de permanência da cliente na clínica, uma vez que as
sessões duram em média 30 min. Essa técnica foi especialmente desenvolvida e elaborada para a mulher
moderna que não dispõe de muito tempo, mas exige resultados rápidos com qualidade.

