
Διαδικασία: Δύο ξεχωριστές επεμβάσεις, που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και συνδυαστικά, είναι η λύση στην επιθυμία 
κάθε γυναίκας να αποκτήσει την τέλεια σιλουέτα για το νυφικό 
των ονείρων της. 
Στήθος: Η αυξητική στήθους πραγματοποιείται με τη νέα τεχνι-
κή Non touch-No pain, που υπόσχεται τέλειο στήθος χωρίς πόνο, 
σωληνάκια, κορσέδες και μακρά ανάρρωση. Πριν από την επέμβαση 
ο πλαστικός χειρουργός κάνει 5 μετρήσεις και εσύ δοκιμάζεις τα εν-
θέματα, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο για εσένα. Το μεγάλο μυστικό 
της συγκεκριμένης τεχνικής είναι η σχεδόν αναίμακτη διαδικασία. Με 
τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων προετοιμάζεται η θήκη για 
την τοποθέτηση του ενθέματος σιλικόνης στον μαστό, εντελώς ατραυ-
ματικά και σχεδόν αναίμακτα. Έτσι, οι ιστοί τραυματίζονται ελάχιστα 
και κατά συνέπεια η επούλωση και η ανάρρωση είναι εξαιρετικά πιο 

εύκολες, με ελάχιστο πόνο και χωρίς μεγάλης έκτασης μελανιές. Με 
τη σύγχρονη αυτή διαδικασία, ο χειρουργός αποφεύγει τη χρήση των 
δαχτύλων του στην παρασκευή της θήκης, ώστε να μην υπάρχουν 
κακώσεις ή αιμορραγία στους ιστούς, που αυτομάτως θα επιφέρουν 
πόνο και καθυστέρηση στην ανάρρωση. Με τη Non touch-No pain 
δεν υπάρχουν σωληνάκια παροχέτευσης, κορσέδες ή επίδεσμοι στο 
στήθος, μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι σου μόλις 6 ώρες μετά το 
χειρουργείο, ενώ έχεις την πλήρη κινητικότητα των χεριών σου αμέσως 
μετά την επέμβαση. Το σημαντικότερο βέβαια σε αυτή τη μέθοδο είναι 
η μείωση στο ελάχιστο των άμεσων, αλλά και των απώτερων επιπλοκών 
της επέμβασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 11ου Πανευρωπαϊ-
κού Συνεδρίου Πλαστικής Χειρουργικής που έγινε στη Ρόδο, σε 1.250 
αυξητικές μαστού παρατηρήθηκαν αιματώματα σε ποσοστό 0,05%, 
φλεγμονές 0% και σχηματισμός της ρικνωτικής κάψας 0,4%. 
Συμμετρική σιλουέτα: Το τοπικά συσσωρευμένο λίπος, 
που ανθίσταται σε δίαιτες και γυμναστική, δημιουργεί ανομοιομορφίες 
στην εικόνα του σώματος. Η λιπογλυπτική με τη βοήθεια του συστήμα-
τος Bodytite είναι η επέμβαση που θα σου χαρίσει την τέλεια σιλουέτα 
για να αναδείξεις το νυφικό σου. Το Bodytite είναι ένα καινοτόμο 
σύστημα λιπογλυπτικής, λιποαναρρόφησης και σύσφιξης του σώματος, 
σχεδιασμένο ειδικά για τη μείωση του επίμονου λίπους. Χρησιμοποιεί 
την παγκοσμίως κατοχυρωμένη πατέντα τεχνολογίας RFAL™, για να 
λιώσει με ήπιο τρόπο την περίσσεια λίπους και να το αποβάλλει μέσω 
μιας μικροσκοπικής τομής. Με τη διαδικασία διάλυσης του λίπους να 
προηγείται, η αποβολή του γίνεται πολύ πιο απλή, γεγονός που μειώνει 
τον μετεγχειρητικό πόνο και τα οιδήματα. Ένα από τα μοναδικά χαρα-
κτηριστικά του συστήματος Bodytite είναι η ικανότητά του να προκαλεί 
θερμική δράση με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια, ενώ σε αυτήν την 
ήπια, αλλά εις βάθος αύξηση θερμότητας του ιστού οφείλεται και η 
σύσφιξη του σώματος. Συγκρίνοντας το Bodytite με την παραδοσιακή 
λιποαναρρόφηση, το πρώτο προσφέρει μια πιο ασφαλή, ήπια και λιγό-
τερο τραυματική εναλλακτική λύση, με πιο ομοιόμορφα αποτελέσματα 
και, κυρίως, με τη βραχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση. Σε περίπτωση 
που κρίνεται απαραίτητο και συνυπάρχει η κυτταρίτιδα, μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε και την «όψη φλοιού πορτοκαλιού» με τη βοήθεια της 
πατενταρισμένης θεραπείας Endermologie Lipomassage της Lp μέσω 
της πιο εξελιγμένης πλατφόρμας που υπάρχει, Cellu M6 integral, ώστε 
να απαλλαγούμε αποτελεσματικά και από αυτήν. ≠
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Wedding AIΣΘΗΤΙΚΗ

ΣτοχοΣ: Πλούσιο μπούστο και λεπτή σιλουέτα
τροποΣ: Αυξητική στήθους και λιπογλυπτική
χρονοΣ: 3 μήνες πριν από τον γάμο
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158 madame Figaro


