ULTRASKAŅAS KAVITĀCIJA Ultratone Futura Pro
Ultraskaņas kavitācijas procedūra ir nesāpīga, komfortabla un efektīva. To sauc
par „bezoperācijas liposakciju ”, jo tā ļauj modelēt figūru, likvidējot liekos tauku
nogulumus bez ķirurģiskas iejaukšanās. Kavitācija ( no latīņu valodas vārda Cavitas –
tukšums ) ir mikro tukšumu izveidošanas process (kavitācijas burbuļu) šķidrā vidē.
Tauku audi satur lielu šķidrumu daudzumu. Zemfrekvenču ultraskaņas iedarbības
procesā izveidojas liels kavitācijas burbuļu daudzums, kuri pārplīstot būtiski palielina
šūnu membrānas caurlaidību, kas ļauj vieglāk izmantot tauku šūnas saturu.
Zemfrekvenču ultraskaņa nodrošina molekulāru un šūnu masāžu, tai piemīt pret tūskas
un defibrozā īpašība, kas ļauj izvairīties no celulīta, liekiem tauku nogulumiem un
atgriež Jūsu ķermeņa skaistumu. Ultraskaņas iedarbības laiks – no 10 līdz 40 minūtēm.
Uz ādas uzklāj lipolītisku gēlu, kas ļauj viegli pārvietot uzgali pa virsmu, netraumējot
epidermu. Lipolītiskais gēls iekļūst caur ādu taukaudos un stimulē lipolīzi (tauku
sadedzināšanu). Pateicoties ultraskaņai, kosmētiskā līdzekļa komponenti nokļūst dziļāk
un iedarbojās labāk. Pēc kavitācijas jāveic limfodrenāža ar aparātu LPG vai
biostimulāciju ar aparātu Ultratone FUTURA PRO, lai stimulētu limfātisko un venozo
sistēmu, kā arī lai paātrinātu toksīnu izvadīšanu no organisma (limfodrenāžu var veikt
arī manuāli, tomēr aparātu metodikas šajā gadījumā ir efektīvākās). Lai sasniegtu
labāku efektu un iegūtu teicamus rezultātus, nepieciešams ievērot diētu, kā arī dienā
izdzert 1,5 – 2 litrus ūdens procedūru kursa laikā.
Aparāta Ultratone ultraskaņa darbojas frekvencē 1 MHz. Aparāta Ultratone
ultraskaņai ir FDA ( Food and Drug Administration, USA ) sertifikāts, lai to iegūtu
aparātam ir jāatbilst augstas kvalitātes, drošības un efektivitātes normām.
Kontrindikācijas
grūtniecība un zīdīšanas periods
hroniskas aknu un nieru saslimšanas
imūnsistēmas traucējumi
asins nesarecēšana
lipīdu vielmaiņas traucējumi
vaļējas rētas

cukura diabēts
hepatīts
vēdera trūce
hroniskas infekcijas saslimšanas
hipertonija
tromboflebīts un tromboze
osteoporoze
sirds nepietiekamība
onkoloģiskas saslimšanas
kardiostimulators
implantu esamība
Kavitācijas norise
Trīs dienas pirms kavitācijas procedūras veikšanas no ēdienkartes ir jāizslēdz
alkohols, trekns un cepts ēdiens. Jādzer daudz šķidruma, un pāris stundas pirms
procedūras ir jāizdzer vēl litrs negāzēta ūdens. Procedūras laikā tiek izmantots zemo
frekvenču ultraskaņas aparāts. Uz aparāta displeja tiek atspoguļota informācija par
procedūras norises gaitu. Procedūra ilgst aptuveni stundu. Jau pēc vienas kavitācijas
procedūras vidukļa apkārtmērs samazinās par vairākiem centimetriem, taču noturīga
efekta saglabāšanai ieteicams 3-6 kavitāciju kurss. Katra nākamā procedūra nostiprina
iegūto rezultātu. Ja pēc kavitācijas kursa beigām tiek ievēroti pareizas ēšanas principi,
rezultāts saglabājas ilgu laiku.

