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ARTYKUŁ O LIPOSUKCJI ULTRADŹWIĘKOWEJ 

Dzisiejszy szybki tryb życia, spowodowany nadmiarem obowiązków w pracy, w domu, 

czy w szkole sprawia, że coraz częściej jemy o nieregularnych porach i korzystamy z punktów 

gastronomicznych oferujących tzw. szybkie jedzenie (fast food), zajadając się w nich  

kalorycznymi frytkami, kebabami, czy hamburgerami. Niestety bardzo niewiele osób zdaje 

sobie sprawę z faktu, że takie postępowanie powoduje zaburzenie przemiany materii 

w naszym organizmie prowadząc do nadwagi i otyłości, która jest problemem wielu ludzi. Czy 

zatem istnieje sposób na to, by pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, bez drakońskich diet 

powodujących efekt jo-jo? Oczywiście, że tak – tym sposobem jest Liposukcja ultradźwiękowa, 

o której piszę w tym artykule. 

Liposukcja ultradźwiękowa, to nowoczesny, nieinwazyjny zabieg usuwania złogów 

tłuszczowych, redukujący cellulit i wyszczuplający sylwetkę. Do wykonania zabiegu 

wykorzystuje się energię ultradźwiękową, którą precyzyjnie nakierowuje się na podskórną 

tkankę tłuszczową wybranej partii ciała przy pomocy głowicy do liposukcji. Za pomocą 

ultradźwięków rozbija się komórki tłuszczowe, uwalnia tłuszcze i usuwa nagromadzoną tkankę 

tłuszczową, nie naruszając przy tym tkanki łącznej, naczyń krwionośnych, włókien nerwowych, 

czy skóry. Uwolniony z tkanki tłuszcz oraz toksyny usuwane są z organizmu za pośrednictwem 

układu limfatycznego i naczyniowego i wydalane z moczem. 

Zabieg ten przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, którzy chcą pozbyć 

się nadmiaru tkanki tłuszczowej na biodrach, udach, brzuchu, ramionach i pośladkach, 

zredukować cellulit oraz wymodelować sylwetkę. 

Efektem zabiegu jest redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu w wybranych partiach ciała, 

poprawa krążenia krwi oraz przepływu limfy, jak również leprze przyswajanie składników 

odżywczych przez skórę. Skóra i tkanki podskórne są dotlenione i odżywione a zbędne 

produkty przemiany materii szybciej usuwane z organizmu. Liposukcja ultradźwiękowa działa 

odprężająco na mięśnie, powodując odmłodzenie oraz regenerację tkanek miękkich, co 

sprawia, że skóra jest bardziej elastyczna i jędrna. Po zabiegu powierzchnia skóry jest gładka 

i nienaruszona, a uzyskane rezultaty utrzymują się dość długo. Jest to zabieg bezpieczny 

i praktycznie nie odczuwalny przez klienta, a jedynym skutkiem ubocznym może być lekkie 

opuchnięcie lub wystąpienie siniaków, które dość szybko zanikają, dlatego też po jego 

wykonaniu od razu można wrócić do normalnej aktywności życiowej. Aby efekt zabiegu był 

widoczny jak najdłużej, musimy pamiętać o zdrowym trybie życia i zwiększeniu aktywności 

fizycznej. Czas trwania zabiegu zależy od miejsca poddanego terapii oraz ilości tkanki 

tłuszczowej. 
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