
Permanentna likwidacja tkanki tłuszczowej.  

ULTRACONTOUR to rewolucja w zabiegach wyszczuplających – zabieg, który jest całkowicie 

bezpieczny. Usuwa tkankę tłuszczową, nie narusza otaczających narządów – naczyń 

krwionośnych i nerwów. Efekty są porównywalne lub nawet lepsze od liposukcji. Liposukcja 

to zabieg chirurgiczny, związany z niedogodnościami, wydłużonym okresem 

rekonwalescencji, ryzykiem powikłań. Zabieg urządzeniem ULTRACONTOUR to opracowana 

przez naukowców rewolucyjna metoda nieinwazyjnego wyszczuplania przez niszczenie 

komórek tłuszczowych za pomocą zogniskowanych ultradźwięków, co wywołuje 

zmniejszenie obwodów wybranych partii ciała – brzucha, pośladków, ud i bioder – oraz 

ukształtowanie sylwetki. Selektywna destrukcja komórek tłuszczowych polega na 

uszkadzaniu ich błon komórkowych, a usuwanie produktów rozpadu następuje w przebiegu 

procesów metabolicznych.  

Jak wygląda zabieg?  

Zabieg ULTRACONTOUR pobiera się seriami – minimum 3 zabiegi. Składa się z dwóch części i 

trwa ok. 1 godziny. Każda seria zabiegów poprzedzona jest konsultacją.  

Pierwsza część – „rozbijanie'' tłuszczu polega na lokalnym uszkodzeniu błon komórek 

tłuszczowych i uwolnieniu tłuszczu do przestrzeni międzykomórkowej. Odbywa się to przez 

przyłożenie do powłok głowicy roboczej, która za pośrednictwem żelu przekazuje w głąb 

tkanek ultradźwiękowe wiązki wysokiej intensywności (HIFU). Pacjent nie odczuwa żadnych 

dolegliwości w trakcie zabiegu.  

Druga część stanowi drenaż limfatyczny czyli odprowadzenie płynów tkankowych z 

przestrzeni międzykomórkowej w kierunku najbliższej ''stacji'' układu limfatycznego. 

Wykonuje się to za pomocą 6 głowic ultradźwiękowych pracujących sekwencyjnie, co 

wywołuje masaż drenujący. Zaleca się wykonanie minimum 3 podstawowych zabiegów w 

odstępie 7-10 dni pomiędzy zabiegami. Dla uzyskania lepszego efektu zabiegi można 

powtarzać w kolejnych seriach. W trakcie serii zabiegów zaleca się ograniczenia dietetyczne 

– szczególnie pokarmy niskotłuszczowe i dużą ilości płynów – minimum 2 litry na dobę 

(woda, herbata zielona i czerwona, soki warzywne). Zastosowanie się do zaleceń 

dietetycznych ułatwia wydalenie tłuszczu z organizmu i zmniejsza obciążenie wątroby. Efekty 

zabiegu wspomaga oczywiście zwiększenie aktywności fizycznej.  

Oczekiwane efekty wyszczuplenia sylwetki są widoczne około miesiąc od zakończenia 

zabiegów. Obwód ciała zmniejsza się średnio o 4-6 centymetrów po jednym cyklu zabiegów 

(3 zabiegi). Zanotowano przypadki wyszczuplenia 13-16 cm w obwodzie po wykonaniu 

pakietu zabiegów – czyli 6 zabiegów. 


