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BTt ULTRA 360
METODA:
Leczenie r,r.iotkości okolic in§n,inl,ch
łrrz rrJ.ilk,,\\cEll j l,ieir,\ * rli l m,,( lU
lJ |Um,,.,.1 -.;.]in[l ę| rr rrCji.

lAK To DzlAłA?
F:rie radiorł,e. podnosz;lc telIpeIa|LlIę
tkanki do,10 .15 stopni C, rłllłlołują
llaq'. hlnirsl,,tr c kur.zqr ic ijq
zrłliotczałych i poluzcxł,anych rłłćl]<ien

kolagenolłl,ch, z klórych zbudorr,ane s:1

i. j,ln\ po\ htr]. Dzię1-,i ru\\ ll,,n]ie rnc]]]]]

tczłożeni.a energii (głor,rlica 360 stopni)
zabicg rł, obrębie pocl-Lrł _l" tnr,a rylkcl
8 minut] Jest nieinrłiaz},]nl,- i bezboleSnli
nie \Ąr),,m:] ga reko nrł,ale scenc j i. Pole canli
np. rł. okrcsic mcnopauzalnym i po
porodach. Zrr-iększa saq,sfakcię seksllalną.
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METoDY:
Toks_ynx botuiinrlrłla. jontottlreza.

lAK To DzlAŁA?
\ldp, l1irr,,<. 11r r j'1.1 lc \\ ln,i'ul (;

czynności gruczołr_lrl poto\qrch
eI,11 tlolr.1l i jc.l l,,p,,.cnic prrrrzc1
niezbęclncgo rłldzielania potu.
potrzebnego c1o utrz],1l;,L1-1 i;i pralriiclłor,r,e]'

clepiory ciala. \,{oze bl,c uclgćllnione 1ub

ogrilniczone do niektćtr_l,ch okolic ciala
(711,1,kle pach1l c1lonie . stop_v). §,r,ie tnc
rezuL]t;ttt, rł, l eczeniu tcj dolcgli\Ą,ości claj e

1 ttrz) l.'rt, l, lir \\ |nieji..l n \\ /lll,,żl jl,\ *r

poceniu tokslrn1, |616incx,rlej. N,{etoda

ta spralłdza się najbarciziej rł, prz,lpadku
pach. Zabieg możęrcż blc rrl-k6p1llxn1,
na dłute i stoprv. ;t]ę trzebil pilmiętać. ze
rł, r lkolic), clłcl n j mus i bl,ć r,rykonlrł, an},

ostroznie u osćlb. które pr:icują rekan-ij,
np. u planisL(lrł. bo moze 1ckko oslabic
silę mięśni. Zastrz-l,ki zrvrłle porł,t:Lrza się
co 6 12 miesięc1: 1nn;1 nretoclą stoso\\rłnt|

r,r- le czeniu naclmierne1 potllrł ości jest
jontoibreza. kóra najlepiej sprarłldza się
lrl r lkolic}l rak i stóp. Zńiegi ltlkonuie się
., ,Jzicnl lic ]uh ., , ,l-uci Jzitl l Lll,zcz

15 30 m illllt. Obecnie juz rzaclko
prlqpru\\l|L]1.1 .iL L,C Clit,, ,n( r:l.\' le.
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NEAUVIAROSE
METoDA:
Krł,:ts hia]uronor,rr\, rłl duz_ym stęzeniu
ckl zabiegórł, r,rl okolicach in§imnych.

lAK To DzlAł,A?
Krłas hialuronorł1, to skuteczna metocla
reił,itltlizacji pochrł y. która rłraz z rłlekiem

,zttlt.,r.,,z l tl n].l,etic menop:lLlZ\ i po
porodach ulegaprzesuszeniu.traci
elast5,g2n666, ]ędrnośc, }atrło ulega
podraznieniom. Krłas hialuronorł1,
,16561y3n1l jest tez \ł ;1ugmcntrcji \§alg
-rol]lo\\Jrh rriqk<zr.h. ]<1,',rę 11 1'rz

z upłlnrem czasu rł14<azują tendencję do
ziłt-tiku i utra§ oblętości, co naraza krlbiete
na cluzl.dl,skomfor| i częstc inltkcje.
Zabiegi są s4,bke, od rłzu moznł rłrócic
dO crxlzienn}rch cz}rnn()śc1.
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