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TRYKKBØLGEBEHANDLING
MOT CELLULITTER
• Uten kirurgiske inngrep
• Utprøvd og med klinisk,
dokumentert effekt
• Meget tilfredse klienter

Importør / distributør:

Problemet
Cellulitter, også kalt appelsinhud, er et begrep som
brukes for å beskrive en ujevn og ofte ruglete hud
som mer enn 85 % av voksne kvinner får i løpet av
livet.
Tilstanden skyldes strukturelle forandringer i
hudens øverste vev og lag, samt en ubalanse
mellom fettproduksjon og fettforbrenning. Dette
fører til produksjon av store, kraftige fettceller på
visse områder av kroppen – oftest på hofteparti,
lår og over midjen.

Løsningen
Det finnes et antall kjente behandlingsmetoder –
både innen kirurgi og terapi – som har som formål
å redusere cellulitter. Svært få metoder, hvis noen,
kan vise til klinisk forskning som dokumenterer
effekt.
Store klientgrupper ønsker seg en metode som
ikke krever kirurgi, men som er klinisk dokumentert
og viser vedvarende effekt.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølger mot cellulitter

Trykkbølgebehandling er en ny og alternativ
behandlingsmetode som er tatt i bruk for
behandling av kroniske senelidelser og smerter
i ledd, muskler, sener og vev. Behandlingen kan
erstatte kirurgiske inngrep og medikamentbruk.

Trykkbølgebehandling mot cellulitter er en enkel,
sikker og dokumentert metode som ikke krever
kirurgi. Behandlingen stimulerer nedbryting av
fettceller, strammer opp bindevev og stimulerer
naturlig lymfedren. Metoden anvendes på
spesifikke deler av kroppen der den bidrar til å øke
og tilbakeføre blodsirkulasjonen i huden til et
normalt nivå – noe som gir økt oksygennivå i celler
og vev, slik at huden får ny elastisitet.

Behandlingen gjennomføres ved at en trykkbølgeapplikator (pistol) holdes mot det aktuelle området
på kroppen og genererer kraftige mekaniske
trykkbølger inn i kroppen og vevet. Behandlingen
stimulerer og igangsetter en rekke dyptvirkende
mekanismer som har både umiddelbar og
langtidsvirkende effekt.
Trykkbølgebehandling er dokumentert gjennom en
rekke vitenskapelige studier. Behandlingen utføres
av terapeuter med medisinsk faglig bakgrunn og
med høykvalitets teknisk utstyr fra sveitsiske EMS
–Swiss Dolor Clast som leveres i Norge av Enimed.

Sunn hud

Usunn hud

En komplett behandling består gjerne av
8 til 10 enkeltbehandlinger / applikasjoner,
2 ganger pr. uke. De fleste vil oppleve reduksjon i
lipidforekomster, varige endringer i hud og
overflatevev, at kroppsmassen minker og at huden
strammes i løpet av behandlingsperioden.

SPØRSMÅL & SVAR
Er trykkbølgebehandling mot cellulitter noe for meg?
Behandlingen er ikke noe alternativ til trening og sunt kosthold.
Har du imidlertid synlige cellulitter, vil det være et godt supplement.
Er trykkbølgebehandling mot cellulitter en måte å gå ned i vekt?
Trykkbølgebehandling mot cellulitter gjør deg ikke lettere,
men det gir synlig redusert kroppsvolum.
Hvilke deler av kroppen kan behandles?
Hele hoftepartiet, setet, bein og armer.
Hva kan jeg forvente?
Glattere hudoverflate, mer elastisk hud og redusert volum.
Kan jeg kombinere dette med andre behandlingsmetoder?
Vi anbefaler deg å diskutere dette med din klinikk.
Behandlingen bør ikke gis til:
•
Deg som er gravid
•
Deg som ammer
•
Deg som tar blodtrykksmedisiner
•
Deg som har pacemaker
•
Deg som har sår i det aktuelle området
•
Deg som har en infeksjon

Les mer om behandlingen og finn
din nærmeste klinikk på enimed.no
Ditt behandlingssted:
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