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UltraLipo System este solu]ia noninvaziv` de eliminare a gr`simii [i
reconturare a siluetei care î]i poate
schimba via]a. UltraLipo distruge
complet gr`simile stocate în adipocite,
având rezultate spectaculoase.

exist` cerere pentru acest aparat chiar [i în Australia,
Japonia [i Africa de Sud.

Inova]ia cea mai spectaculoas`: CAVITA}IA
– fenomen creat de unde acustice selective, cu
intensitate foarte mare [i frecven]` joas`, care distruge
adipocitele definitiv. Con]inutul adipocitului, format
în principal din trigliceride (gr`simi) este dispersat în
fluidul dintre celule [i apoi eliminat prin sistemul limfatic.
Greu de crezut, dar adev`rat. Gra]ie tehnologiei de
Practic, aceste unde acustice genereaz` dilat`ri [i
ultim` or` [i unui fenomen numit CAVITA}IE, toate
comprim`ri în interiorul celulei, care se succed extrem
gr`simile acumulate local sunt topite [i distruse definitiv.
de rapid. Ceea ce se creeaz` în urma acestor faze
Cu alte cuvinte, dup` o singur` [edin]` de UltraLipo po]i de expansiune [i compresie este o bul` cavita]ional`
da jos chiar 5 centimetri.
ce într-un final face implozie [i astfel trimite gr`simile
Testele clinice realizate demonstreaz` o reducere
din celul` în lichidul dintre celule. De acolo este
medie cu 4 centimetri la prima [edin]` [i o medie de 10 preluat de limf` [i drenat pe cale natural`.
centimetri dup` doar 3 [edin]e. Promisiunea UltraLipo
Cavita]ia rupe leg`turile dintre adipocite [i genereaz`
este reconturarea total` a siluetei în doar câteva [edin]e. efecte spectaculoase [i în tratarea celulitei.
Probabil c` acesta este [i rezultatul care le-a convins
Softul care controleaz` undele acustice reprezint`
pe toate vedetele autohtone s` apeleze la UltraLipo ca tehnologie digital` de ultim` genera]ie, astfel încât
alternativ` la liposuc]ia chirurgical`.
totul se petrece sub atent control [i în perfect`
Solu]ia propus` este una non-agresiv` [i non-invaziv`
siguran]`.
pentru organism, fiind dezvoltat` chiar de chirurgi
plasticieni care cunosc bine reticen]a fa]` de de injec]ii
Poate tocmai de aceea UltraLipo a c`p`tat rapid un
sau bisturie. Nu este nevoie de repaos post-tratament.
alt nume: “miracol pentru siluet`”.
Din contr`, te vei putea reîntoarce imediat la activit`]ile
Intr` acum pe www.ultralipo-sl`bire.ro pentru a
tale obi[nuite.
afla mai multe despre cavita]ie [i cum s` dai jos 10
Dezvoltat de chirurgi plasticieni [i cercet`tori cu renume centimetri în doar 3 [edin]e.
din lumea medical`, UltraLipo revolu]ioneaz` industria
beauty din întreaga lume. Chiar în acest moment,
UltraLipo este distribuit în exclusivitate în
UltraLipo este considerat în Italia- ]ara lui de origine, cel
Romania de Rowe Group
mai la mod` tratament în sl`bire, la fel [i în Spania sau
Str. Viitorului nr. 112, sector 2, Bucure[ti
Belgia. Datorit` rezultatelor spectaculoase care se ob]in,
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