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Η ελεγχόμενη καταστροφή των λιποκυττάρων γίνε-
ται με απόλυτη ασφάλεια και ο οργανισμός τα απο-
βάλλει με φυσικές διαδικασίες. Ειδικά για τις περιοχές 
με επίμονο τοπικό πρόβλημα που δεν μπορεί να αντι-
μετωπισθεί ούτε με την πιο εντατική σωματική άσκηση 
όπως κοιλιά, μηροί, γόνατα, χέρια.  Το γεγονός ότι η 
Ιατρική Κρυολιπόλυση στοχεύει στην απόπτωση ενός 
αριθμού λιποκυττάρων καθιστά το αποτέλεσμα στην 
υπο θεραπεία περιοχή μόνιμο.

Κάθε συνεδρία διαρκεί από 35 έως 40 λεπτά και η 
προτεινόμενη συχνότητα είναι μία φορά το μήνα.

 
Το COAX MED είναι μια πολυδραστική πλατφόρ-

μα, η οποία κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας σε διεθνές επίπεδο, καθώς συνδυάζει δύο καινοτό-
μες τεχνολογίες: την πανίσχυρη μονοπoλική συχνότη-
τα (Radio Frequency up to 350W) και τον λιποδιαλυ-
τικό υπέρηχο ( cavitation high frequency waves 40-
50Khz). Ο εκπληκτικός αυτός συνδυασμός επιτρέπει 
τη δράση της παραγόμενης ενέργειας σε βάθος στο 
χόριο και στον υποδόριο ιστό με αποτέλεσμα την επι-
λεκτική καταστροφή των λιποκυττάρων, αλλά και την 
ταυτόχρονη δραστηριοποίηση των κυττάρων για την 
παραγωγή νέων ινών κολλαγόνου βελτιώνοντας εντυ-
πωσιακά την δομή των ιστών και προσφέροντας ταυτό-
χρονα τέλειο συσφικτικό αποτέλεσμα. 

Για πρώτη φορά τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορα-
τά μετρήσιμα αλλά και επιβεβαιώσιμα με κλινικοεργα-
στηριακές εξετάσεις. Διαρκούν για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα μειώνοντας τα σημάδια του χρόνου και της γή-
ρανσης του δέρματος. Δεν απαιτούν κόπο ή ταλαιπω-
ρία και όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν στις περισ-
σότερες περιπτώσεις με 6 μόνο συνεδρίες.

Τα VIVIFY προσφέρουν εξατομικευμένα προγράμ-
ματα αδυνατίσματος, διατροφής και μυϊκής ενδυνά-
μωσης, με τη συνδρομή του άρτια εκπαιδευμένου ια-
τρικού προσωπικού που διαθέτουν, εξετάζοντας την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά για την επίτευξη των επι-
θυμητών αποτελεσμάτων.

Πολλοί είναί Πλεον οί αντρες που αναζητούν τη βοήθεια των 
ειδικών και την επαγγελματική περιποίηση για να βελτιώσουν και να 
ανανεώσουν την εμφάνισή τους. Με τη βοήθεια της  Αισθητικής Δερ-

ματολογίας το «όνειρο» του αψεγάδιαστου σώματος μπορεί να γίνει πραγματι-
κότητα και για τον άνδρα. 

Η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή προκαλούν αύξηση του σωματικού 
βάρους , ιδίως όσο  μεγαλώνουμε. Συνήθως, οι άντρες έχουν περιττά  κιλά 
κυρίως στα πλάγια της κοιλιάς και στομάχι. Το κοιλιακό πάχος δεν είναι μόνο 
άβολο, αλλά αποτελεί επίσης και ένα μεγάλο κίνδυνο για την υγεία.

Τα VIVIFY σας προτείνουν τρεις εξειδικευμένες μεθόδους  που επιτυγχά-
νουν τοπικό αδυνάτισμα στα σημεία που δεν βελτιώνονται με προσεγμένη δι-
ατροφή και συστηματική άσκηση. 

Η ιατρική Κρυολιπόλυση  αποτελεί μια καινοτόμα θεραπεία που αντικαθι-
στά τη γνωστή λιποαναρρόφηση, προσφέροντας αναίμακτη και εντελώς ακίν-
δυνη καταστροφή των λιποκυττάρων σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση 
λίπους,  όπως είναι τα πλάγια της κοιλιάς και το στομάχι για τους άνδρες.

Η θεραπεία που στηρίζεται στην αντίδραση του λιπώδους ιστού σε συνθή-
κες παρατεταμένου και ισχυρού ψύχους σε αντίθεση με τον περιβάλλοντα 
ιστό, προκαλεί την απόπτωση των λιποκυττάρων.

Διώξτε το λιπος
που επιμενει!

Η φρΟνΤΙΔΑ ΤΟυ ΑνΔρΙΚΟυ ΣώΜΑΤΟΣ
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ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗν ΑΙΣθΗΤΙΚΗ βΕλΤΙώΣΗ.

Επωφεληθείτε της προσφοράς: 40% έκπτωση στα προγράμματα 
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