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αύματα για τη γυναικεία, αλλά και την αντρική σιλουέτα υπόσχεται η νέα επαναστατική μέθοδος λιποαναρρόφησης και
λιπογλυπτικής 4D Vaser Lipo. Πώς λειτουργεί όμως;
• Η Μέθοδος
Η νέα τεχνική 4D Vaser Lipo έχει τη δυνατότητα να αφαιρεί το λίπος,
ενώ παράλληλα σμιλεύει γραμμώσεις και κοιλιακούς στο σώμα, δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός μυώδους αθλητικού και καλογυμνασμένου
κορμιού. Η «έξυπνη» 4D λιποαναρρόφηση επιτρέπει, ταυτόχρονα με τη
λιποαναρρόφηση, τη δημιουργία γραμμώσεων και καμπύλων σε όλο το
σώμα, καθώς και τη φυσική προβολή των μυών και τη φυσική κίνηση
των μυϊκών ομάδων. Το λίπος αφαιρείται προσεκτικά, το σώμα σμιλεύεται με λιπογλυπτική, εγχέοντας παράλληλα λίπος όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να επιτευχθεί ένα τέλειο αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια της
ολοκαίνουριας αυτής τεχνικής, ένας εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός μπορεί να διαμορφώσει την αφαίρεση λίπους, ώστε να σχηματιστούν γραμμώσεις και σύσφιξη, τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στους
βραχίονες, το στήθος, τους γλουτούς, τους μηρούς, τα ισχία και την
πλάτη, μεταμορφώνοντας και βελτιώνοντας το σώμα σε μόνιμη βάση.
Με την 4D Vaser Lipo, λιποαναρρόφηση και λιπογλυπτική, γίνονται ένα
και μπορούν να εφαρμοστούν στον ίδιο χρόνο τόσο συνδυαστικά, όσο
και μεμονωμένα.
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Η νέα πρωτοποριακή μέθοδος λιποαναρρόφησης-λιπογλυπτικής, που αφαιρεί το λίπος,
δημιουργώντας γραμμώσεις και κοιλιακούς χωρίς νυστέρι για ένα σώμα ονειρεμένο.
• Η Παρουσίαση
Όλες οι λεπτομέρειες για το αύριο στη λιπογλυπτική σώματος με την
«έξυπνη» 4D Vaser Lipo παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Master Course για
τη 4D Vaser Lipo, που διοργανώθηκε στις 24-26 Ιουλίου 2015 από το
ABH Medical Group στις εγκαταστάσεις του στη Γλυφάδα, σε συνεργασία με το European College of Aesthetic Medicine & Surgery (ECAMS).
Κατά τη διάρκειά του, οι πλέον επιφανείς και εξειδικευμένοι πλαστικοί
χειρουργοί από όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις
γνώσεις τους στις νέες high definition τεχνικές λιπογλυπτικής, αλλά και να
λάβουν πιστοποίηση για τη 4D Vaser Lipo, την επιτομή της εξέλιξης στη
λιπογλυπτική σώματος.
• ειδικη μνεια
Το θεωρητικό σκέλος του Master Course ανέλαβε ο
παγκοσμίως κορυφαίος πλαστικός χειρουργός και
εφευρέτης της 4D Vaser Lipo, Δρ. Alfredo Hoyos, ενώ το
πρακτικό του σκέλος με live χειρουργεία σε νοσοκομείο
ανέλαβε ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος
Αθανασίου.
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