I Ty możesz mieć figurę gwiazdy - Magdalena Waligórska
Magdalena Waligórska, aktorka teatralna i filmowa, znana m.in. z serialu „Rancho”, gdzie wciela
się w postać Wioletty, skorzystała z zabiegów Cavilipo i od 6 tygodni jej ramiona wyglądają
perfekcyjnie. Pani Magdalena polubiła zabiegi z tej serii i śmiało poleca je nie tylko koleżankom z
branży showbiznesowej.

Mam teraz kolana, które pokazuję!
Jak wygląda Pani samopoczucie po zabiegu?
Przede wszystkim czułam się totalnie
zrelaksowana, jako że zabieg jest bezbolesny i
nieinwazyjny. Widziałam też rezultaty, dlatego z
tym większą przyjemnością "biegałam" na każdy
kolejny. To jest świetne uczucie, kiedy wraz z
nadchodzącą wiosną możemy zrobić coś dobrego
dla swojego ciała, a przez to poprawić stan
ducha!
Czy cel, jakim było utrata zbędnej tkanki
tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach kolan,
został osiągnięty? Na czym polegał Pani
problem?
Mam problem z gromadzeniem wody w
organizmie i dlatego tak ważny jest dla mnie
regularny drenaż. limfatyczny. Kiedy nie mam
czasu na masaż limfatyczny pojawia się
opuchlizna, a z powodu grawitacji jest najlepiej widoczna w okolicy kolan, dlatego postanowiłam
wydać walkę każdej komórce tłuszczowej, która jeszcze pogłębia ten efekt. Teraz jestem naprawdę
zadowolona z rezultatów i z przyjemnością zakładam krótkie spódniczki. Myślę, że bardzo ważne
jest, aby zrozumieć jak działa ten zabieg. Uwalnia on do organizmu zawartość komórek
tłuszczowych, które są usuwane z płynami fizjologicznymi. Można ten efekt "podkręcić"
uprawiając sport i nie objadając się tłustymi rzeczami. wtedy uwolniony tłuszcz spala się jeszcze
szybciej.
Czy zabieg był bezpieczny, nie czuła Pani dyskomfortu?
Absolutnie nic, żadnego dyskomfortu. Uprzedzano mnie, że podczas zabiegu będę słyszała lekki
szum, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Również po zakończonej serii zabiegów czułam się
świetnie. I te kolana, które wyglądają świetnie - naprawdę!
Komu mogłaby Pani zdecydowanie polecić ten zabieg?
Każdej kobiecie, która chciałaby coś poprawić w swoim ciele, zrobić coś dla siebie. Trzeba
pamiętać, że zabieg działa strefowo, więc to raczej nie jest zabieg dla osób z dużą nadwagą.
Czy czuła się Pani komfortowo podczas zabiegów w Kamaxie?
Wspominam je bardzo fajnie. trafiłam na świetną panią doktor, która odpowiadała na wszystkie
moje pytania, a nawet opowiadała mi dużo więcej - o chirurgi plastycznej, budowie skóry, tkanek.

Niedawno dołączyłam do obsady „Na dobre i na złe” i zaczęłam się dużo bardziej interesować
zawiłościami ludzkiego organizmu, więc te mini wykłady były dla mnie bardzo cenne.
Czy słyszała Pani wcześniej o metodzie kawitacji ultradżwiękowej?
Słyszałam o pilingu kawitacyjnym, ale teraz jestem prawdziwą fanką kawitacji ultradźwiękowej, bo
w sposób łagodny i bezbolesny walczy z tkanką tłuszczową w miejscach, w którym nie chcemy jej
mieć.
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