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Στο νέο µας χώρο, θα απολαύσετε την πιο 
σύγχρονη θεραπεία κατά της κυτταρίτιδας και 
τοπικού πάχους, είναι η τεχνολογία των 
ακουστικών κρουστικών κυµάτων (AWT®) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο κρουστικός υπέρηχος είναι µια καινοτοµία 
της ιατρικής τεχνολογίας, που τα τελευταία 
χρόνια εφαρµόζεται στην κοσµητική ιατρική 

µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ  ΚΥΜΑΤΑ   

(AWT®) 

ΠΙΣΤΟΠ/ΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

https://goo.gl/maps/xCXDL37RtyVrUDSt6 

• Μη επεµβατική χωρίς να απαιτεί χρόνο ανάρρωσης 

• Σύντοµος χρόνος θεραπείας 

• Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου του ηλιοκαµένου δέρµατος 

• Αρχικές βελτιώσεις είναι δυνατές µετά από µόνο 
µία θεραπεία, ανάλογα µε τον τύπο και την ένδειξη 
του δέρµατος

Πλεονεκτήµατα από το AWT® :

Με τον κρουστικό υπέρηχο λιπόλυσης 
στοχεύουµε τις περιοχές µε συσσωρευµένο 
λιπώδη ιστό. Αποτέλεσµα της θεραπείας 
είναι η λιπογλυπτική και η σµίλευση 

σιλουέτας καθώς επιτυγχάνεται σηµαντική 
απώλεια πόντων.

Τα πεδία εφαρµογής του κρουστικού υπερήχου 
λιπόλυσης AWT® περιλαµβάνουν τη θεραπεία της 
κυτταρίτιδας και της επιδερµικής χαλάρωσης.
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ΛΕΜΦΙΚΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ :         5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  — 200€  

Η λεμφική παροχέτευση που επιτυγχάνουμε με τον κρουστικό 
υπέρηχο αποτελεί 25-30’ της θεραπείας. Η ενεργοποίηση της 
λέμφου είναι τόσο έντονη που τα 5΄ λεπτά του λεμφικού με AWT, 
αντιστοιχεί με 40΄ λεπτά  λεμφικού χειρομασάζ. 

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ :               ΕΚΑΣΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  — 40-80 €   

Τα ακουστικά κύματα μειώνουν τις υπάρχουσες διαταραχές 
μεταβολικής ρύθμισης και διεγείρουν τη διάσπαση λίπους στα 
κύτταρα. Εκτός από τη μείωση της λιπώδους μάζας βελτιώνεται 
η αιματική κυκλοφορία, καταπολεμούνται τα οιδήματα, 
μειώνοντας έτσι τα ορατά σημάδια κοιλοτήτων καθώς μειώνεται 
θεαματικά η κυτταρίτιδα. 

ΣΥΣΦΙΞΗ :                     ΕΚΑΣΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  — 40-80 €  

Η θεραπεία με τον κρουστικό υπέρηχο αυξάνει την ελαστικότητα 
των συνδετικών ινών του ιστού και βελτιώνουν τον τόνο του 
δέρματος. Επίσης, βοηθάει στην παραγωγή νέου κολλαγόνου με 
αποτέλεσμα το δέρμα να ανακτά τη φυσική του ελαστικότητα 
και σφριγηλότητα. 

Η θεραπεία µε κρουστικά ηχητικά κύµατα είναι 
ανώδυνη και διαρκεί κατά µέσο όρο 40 µε 60 λεπτά. 
Συστήνεται η εφαρµογή της δύο φορές την εβδοµάδα 
για κάθε περιοχή. 

Διάρκεια & Συχνότητα συνεδριών:

Σημεία Εφαρμογής:
Η θεραπεία µε τον κρουστικό υπέρηχο 
εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές του σώµατος 
που παρουσιάζουν αυξηµένη λιπώδη µάζα, όπως 
χέρια, κοιλιά, γλουτοί, µηροί, γόνατα και 
γάµπες.

S T E P S  O F  T H E  T R E AT M E N T
Ειδικό τζελ εφαρµόζεται στην προς θεραπεία περιοχή ως προστατευτικό και διαβιβαστικό µέσο για να 
εξασφαλίσουµε ότι τα ακουστικά κύµατα θα διοχετευτούν στο δέρµα χωρίς καµία απώλεια σε ενέργεια. 

I M P ROV I N G  B O DY  W I T H  AC O U S T I C  WAV E S   Πώς λειτουργεί η θεραπεία
Τα κρουστικά κύµατα παράγουν ακουστικούς παλµούς οι οποίοι κατευθύνονται σε προβληµατικές περιοχές του 
δέρµατος ή του ιστού και παράγουν ένα ευρύ φάσµα θετικών φυσιολογικών αντιδράσεων µέσα στο σώµα. 
Ενεργοποιούν δηλαδή τη µικροκυκλοφορία στο λιπώδη ιστό, διαρρηγνύουν τη µεµβράνη των λιποκυττάρων και 
ρευστοποιούν το λίπος.

Γίνεται αποδόμηση των λιποκυττάρων, μέσω εστιασμένης 
υπερθερμίας για περαιτέρω υγροποίηση του λίπους. 

Έχουν διεξαχθεί αρκετές κλινικές μελέτες όπου η ελαστικότητα 
του δέρματος αυξήθηκε συνεχώς σε διάστημα τριών μηνών.



Η τεχνολογία των ακουστικών 
κρουστικών κυμάτων (AWT®) είναι μια 
μη επεμβατική διαδικασία, ιδανική για 
τη θεραπεία των ρυτίδων και για τη 
βελτίωση της σταθερότητας του 

δέρματος.
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Με γνώµονα την ασφάλεια, την υψηλή 
τεχνολογία και µε έµφαση στη 

λεπτοµέρεια, επιλέγουµε προσεκτικά τα 
µηχανήµατα και προϊόντα που χρησιµοποιούµε, 
γι΄ αυτό και φιλοξενούµε µερικές από τις 

κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της αισθητικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο κρουστικός υπέρηχος είναι µια καινοτοµία 
της ιατρικής τεχνολογίας, που τα τελευταία 
χρόνια εφαρµόζεται στην κοσµητική ιατρική 

µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ  ΚΥΜΑΤΑ   

(AWT®) 

ΠΙΣΤΟΠ/ΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

https://goo.gl/maps/xCXDL37RtyVrUDSt6 

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι τα ακουστικά 
κύµατα παράγουν βιολογικά αποτελέσµατα που 
διεγείρουν τις µεταβολικές διεργασίες και 
βελτιώνουν την ελαστικότητα των συνδετικών ιστών 
όταν χρησιµοποιούνται στην αισθητική.

Βιολογικές επιδράσεις από το AWT® :

• Διέγερση της µικροκυκλοφορίας (αίµατος / 
λεµφαδένες) 

• Βελτίωση της ελαστικότητας των ιστών  

• Διέγερση του κυτταρικού µεταβολισµού 
(βελτιωµένη διαπερατότητα κυτταρικής 
µεµβράνης)  

• Διέγερση βλαστικών κυττάρων
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Ακουστική ακτινοβολία κύματος στο δέρμα

T R E AT M E N T  O F  FAC I A L  W R I N K L E S  W I T H  AC O U S T I C  WAV E S   

Ο συνδετικός ιστός αποθηκεύει λιγότερη υγρασία και η κυτταρική παραγωγή επιβραδύνεται. Οι ρυτίδες είναι 
αποτέλεσµα της µειωµένης ελαστικότητας των δερµατικών ινών. Ο τόνος των ιστών µειώνεται για τις οποίες είναι 
υπεύθυνες οι ίνες κολλαγόνου. Οι επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας είναι πιο εµφανείς στο πρόσωπό µας. 
Εµφανίζονται οι διαβόητες βαθιές ρυτίδες µύτης / µάγουλο, χαλάρωση του δέρµατος κάτω από το πιγούνι, ρυτίδες 
του προσώπου και λεπτές γραµµές γύρω από το στόµα, τα µάγουλα και τα µάτια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΤΩΝ  ΡΥΤΙΔΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ :          

5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  — 300€  

Η θεραπεία με τον κρουστικό υπέρηχο διεγείρει τους ινοβλάστες 
βαθιά μέσα στο δέρμα για να επαναλάβουν την παραγωγή 
κολλαγόνου και ελαστίνης, παρέχοντας έτσι αποτελεσματική 
επιδερμική σύσφιξη. Προωθούν την κυτταρική ανανέωση για τη 
βελτίωση της πυκνότητας και της ελαστικότητας του δέρματος, 
καθιστώντας το δέρμα πιο σφριγηλό και πιο ομαλό. Αυτή είναι μια 
πολύ καλή θεραπεία δέρματος για το πρόσωπο και το πιγούνι.  

Πώς λειτουργεί η θεραπεία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΤΩΝ  ΜΑΤΙΩΝ :          

5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  — 150€  

Η θεραπεία με τον κρουστικό υπέρηχο αποτελεί μία εξαιρετική 
θεραπεία για τα μάτια. Ενεργοποιεί την μικροκυκλοφορία στην 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών, βελτιώνει τα οιδήματα και τους  
μαύρους κύκλους. Μέσω των κρούσεων επιτυγχάνεται σύσφιξη 
στο άνω μέρος του βλεφάρου και λείανση των ρυτίδων στο «πόδι 
της χήνας».

Πριν / µετά από συγκρίσεις µε τη βοήθεια 
διαγνωστικής απεικόνισης υπερήχων, είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της 
θεραπείας.

Πριν από το AWT®: φαίνεται ακανόνιστη γραμμή. 
Μετά το AWT®: ο ιστός του δέρματος έχει καταστεί 
μετρήσιμα πιο συμπαγής. οι εσωτερικοί χώροι (μαύρο) έχουν 
μειωθεί.


