
Gwiazdy o ulubionych zabiegach - 
Aleksandra Kisio

 

Aktorka Aleksandra Kisio poddała się serii zabiegów modelujących 
sylwetkę za pomocą Cavi-Lipo w gabinecie Melitus w Warszawie.

Przez ponad 6 tygodniu Pani  Ola chodziła na zabiegi  i  obserwowała 
utratę centymetrów w najbardziej  newralgicznym i trudnym dla niej 
miejscu,  jakim  są  uda.  Zapytaliśmy  ją  o  wrażenia  z  zabiegów  i 
skuteczność zastosowania tej metody odchudzania.

Liczy  się  nie  sama  waga,  ale  utrata 
centymetrów w obwodzie
Jak wygląda Pani samopoczucie po zabiegu?

Jest  to  bardzo  przyjemny  zabieg  –  nie  czułam  się  jak  na  zabiegu 
modelującym i odchudzającym ciało, tylko jak na typowo relaksacyjnym. 

Zdarzyło  mi  się  nawet  zasnąć. Klinika  Melitus  Pani  dr  Noszczyk oferuje  profesjonalna  opiekę, 
doskonałych fachowców i bardzo przyjazna atmosferę. Oczywiście kiedy zauważyłam utratę kilku 
centymetrów w obwodach moje samopoczucie jeszcze bardziej się poprawiło.

Czy cel, jakim było utrata zbędnej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w udach, został osiągnięty?

Moje uda, które należą do tych części ciała, o które muszę szczególnie dbać, znacznie zmniejszyły 
się w obwodzie. Nie jest to radykalna zmiana, ale wrażenie jest takie, ze czuję się smuklejsza. Dzięki 
temu mogę nosić moje ulubione, obcisłe dżinsy.

Czy zabieg był bezpieczny, nie czuła Pani dyskomfortu?

Zabieg nie tylko nie powodował żadnych śladów na ciele w postaci obrzęków i siniaków, ale - w 
przeciwieństwie do wielu innych zabiegów wyszczuplających - był przyjemny, co już podkreślałam 
na samym początku. Przede wszystkim nie czułam bólu ani dyskomfortu po samym zabiegu, nie miał 
też  skutków ubocznych w postaci  siniaków i  zaczerwienień. Zaraz po nim mogłam wrócić  do 
swoich obowiązków. Jedyne, do czego musiałam się przyzwyczaić, to wysoki dźwięk ultradźwięków. 
Ale po chwili zapomina się o tym dziwnym uczuciu, nie jest to absolutnie uciążliwe. Podobno, u 
niektórych osób mogą nastąpić perturbacje żołądkowe. Rozerwana tkanka tłuszczowa musi mieć 
gdzieś ujście. Trochę się tego obawiałam, ale okazało się to bezpodstawnie, wystarczy zmienić dietę 
na lekką i pić dużo wody.

Komu mogłaby Pani zdecydowanie polecić ten zabieg?

Poleciłabym  go  wszystkim, którzy  dbają  o  sylwetkę  i  atrakcyjny  wygląd. Należy  pamiętać, że 
nadwaga  nie  sprzyja  zdrowiu, więc  nie  chodzi  tu  już  tylko  o  samą  urodę. Same ćwiczenia  i 
odchudzanie niekoniecznie poprawią jędrność i elastyczność naszej skóry, więc dla zachowania jej 
młodego  wyglądu  potrzebujemy  zastosować  zabiegi  w  gabinecie  kosmetycznym. I  dodatkowa 
mobilizacja jest to, ze można stracić te niepotrzebne centymetry.

Polecam Cavi-Lipo wszystkim, którzy chcą dobrze i atrakcyjnie wyglądać. Odchudzanie za pomocą 
ultradźwięków może być nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim – niezwykle skuteczne, o czym 
mogłam przekonać się na … własnej skórze.
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