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medycyna estetyczna

Za bie gi wy ko ny wa ne za po mo cą Ve nus Le ga cy speł nia ją ocze ki wa nia
pa cjen tów z na pię ty mi gra fi ka mi oraz mniej za sob nym po rt fe lem, pra -
gną cych efek tyw nych pro ce dur an ti-aging. Tak wiel ki suk ces urzą dze -
nia za pew nia po łą cze nie trzech waż nych cech: dłu go trwa łe efek ty,
brak dzia łań nie po żą da nych oraz cał ko wi ta bez bo le sność za bie gów.
Nie wąt pli wą za le tą Ve nus Le ga cy jest wie lo funk cyj ność, która po zwa -
la za o fe ro wać pa cjen tom sze ro ki za kres usług. Za bieg wy ko ny wa ny za
po mo cą te go urzą dze nia moż na za pro po no wać oso bom, które nie
mo gą so bie po zwo lić na dłu go trwa ły okres re kon wa le scen cji.
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lek. med. Aleksandra Gołębiowska  
Klinika Ambroziak w Warszawie

Venus Legacy – nieinwazyjna

metoda konturowania skóry

Cał ko wi cie nie in wa zyj ne za bie gi da ją moż li -
wość kon tu ro wa nia cia ła, obej mu ją ce re duk cję
cel lu li tu, zmniej sze nie ob wo du okre ślo nych ob -
sza rów, a tak że spły ce nie zmar szczek oraz uję -
dr nie nie skóry twa rzy, szyi i cia ła. 

Aby zro zu mieć dla cze go war to po świę cić
uwa gę Ve nus Le ga cy, na le ży przyj rzeć się sa mej
tech no lo gii, która – w opar ciu o wcze śniej już
zna ne wy ko rzy sta nie fal ra dio wych oraz po la
elek tro ma gne tycz ne go – da ła po czą tek cał kiem
in no wa cyj ne mu urzą dze niu.

Na pod sta wie ba dań na u ko wych wia do mo,
że po le ma gne tycz ne sty mu lu je an gio ge ne zę,
pro ce sy go je nia ran oraz pro duk cję ko la ge nu.
Ra dio fre kwen cja na to miast mo de lu je tkan kę
pod skór ną, ob kur cza jąc oraz na pi na jąc włók na

ko la ge no we, a tak że in du ku jąc syn te zę ne o ko la -
ge nu. 

Ve nus Le ga cy łą czy w so bie tech no lo gię
mul ti po lar nej fa li ra dio wej oraz im pul so we po le
ma gne tycz ne, dzię ki którym uzy sku je my zwięk -
szo ne una czy nie nie oraz utle no wa nie tka nek,
sty mu la cję fi bro bla stów, prze bu do wę włókien
ko la ge no wych, a tak że ak ty wa cję bia łek szo ku
cie pl ne go, które od gry wa ją klu czo wą ro lę w re -
ge ne ra cji tka nek. 

Uzy sku je my po nad to po pra wę funk cji ma -
cie rzy po za ko mór ko wej, skła da ją cej się
z włókien ko la ge no wych i sprę ży stych. Aby zja -
wi ska te mo gły zajść, tkan ki mu szą zo stać ob ję te
po lem wy zwa la nym przez gło wi cę za bie go wą
i rów no mier nie na grza ne. Tu wła śnie zna czą cą
ro lę od gry wa in no wa cyj na tech no lo gia, umoż li -
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wia ją ca pre cy zyj ną re gu la cję głę bo ko ści pe ne tra -
cji tkan ki. Pod czas za bie gu tem pe ra tu ra tka nek
odwzo ro wy wa na jest w po sta ci gra ficz nej w cza -
sie rze czy wi stym, co po zwa la na płyn ne prze -
pro wa dze nie za bie gu z za pew nie niem efek tu te -
ra peu tycz ne go. Rów no mier ne, kon tro lo wa ne
po d nie sie nie tem pe ra tu ry tka nek spra wia, że sa -
ma pro ce du ra jest cał ko wi cie bez bo le sna oraz
po zba wio na ry zy ka opa rzeń.

Gło wi ce za bie go we prze zna czo ne do twa -
rzy i szyi po pra wia ją krą że nie, zmniej sza jąc
obrzę ki wo kół oczu, a tak że wy gła dza ją zmar -
szcz ki oraz uję dr nia ją skórę. Do dat ko wą za le tą
jest moż li wość re duk cji nadmia ru tkan ki tłu szczo -
wej w oko li cy podbród ka, co jest bar dzo czę -
stym pro ble mem, z którym zgła sza ją się pa cjen -
ci. Pod czas gdy pro ce du ry za bie go we, ta kie jak
li po li za in iek cyj na, ni ci li ftin gu ją ce, in iek cje wy peł -
nia czy czy to ksy ny bo tu li no wej obar czo ne są
znacz nym ry zy kiem po wsta wa nia si nia ków oraz
obrzę ku, w przy pad ku Ve nus Le ga cy ry zy ko to
zo sta ło wy e li mi no wa ne.

Gło wi ce za bie go we prze zna czo ne do kon -
tu ro wa nia cia ła głę bo ko na grze wa ją tkan kę pod -
skór ną, wy wo łu jąc li po li zę. W le czo nym ob sza -
rze do cho dzi do po pra wy krą że nia oraz sty mu -
la cji dre na żu lim fa tycz ne go. Efek tem tych pro ce -
sów jest zmniej sze nie ob wo du w opor nych na
od chu dza nie ob sza rach cia ła oraz re duk cja cel lu -
li tu, bę dą ce go zmo rą po nad 80% pro cent pań
po 25 ro ku ży cia.

Aby osią gnąć upra gnio ne efek ty, na le ży wy -
ko nać se rię za bie gów. W przy pad ku twa rzy i szyi
jest to 6-8 se sji, na to miast w przy pad ku cia ła
oko ło 10. Bez po śre dnio po za bie gu skóra mo że
być lek ko za czer wie nio na z po wo du tem pe ra tu -
ry, która zo sta ła do niej do star czo na, ob jaw ten
jed nak szyb ko mi ja, po zwa la jąc pa cjen tom po -
wrócić do nor mal nej ak tyw no ści. 

We dług re la cji pa cjen tów za bieg jest bar dzo
przy jem nym prze ży ciem, przy po mi na ma saż
i jest do sko na łym spo so bem na roz lu źnie nie
i od po czy nek. Z te go wzglę du ob ser wu je się co -

raz więk sze za in te re so wa nie Ve nus Le ga cy, na
co wska zu je wzra sta ją ca licz ba wy ko ny wa nych
za bie gów.

Oczy wi ście nie każ dy jest od po wie dnim
kan dy da tem do tej me to dy le cze nia. Prze ciw -
wska za nia obej mu ją m.in. ak tyw ny stan za pal ny
w ob sza rze za bie go wym, cho ro by no wo two ro -
we, de ge ne ra cyj ne cho ro by neu ro lo gicz ne,
skór ne cho ro by au to im mu no lo gicz ne, urzą dze -
nia sty mu lu ją ce pra cę ser ca, cią ża. 

Pra gnąc włą czyć Ve nus Le ga cy w ca ły pro ces
le cze nia da ne go ob sza ru, na le ży pa mię tać o ko -
niecz no ści za cho wa nia od po wie dnich od stę pów
cza su wzglę dem in nych za bie gów me dy cy ny
este tycz nej, ta kich jak in iek cje to ksy ny bo tu li no -
wej czy wy peł nia czy, la se ro te ra pia oraz pe e lin gi
che micz ne. Trzy ma jąc się jed nak tych re stryk cyj -
nych za le ceń, uzy sku je my, w na szej opi nii, do -
sko na łe re zul ta ty. 

Ve nus Le ga cy jest za bie giem cał ko wi cie nie -
in wa zyj nym, w związ ku z czym je go efek tów nie
na le ży po rów ny wać z za bie ga mi chi rur gii pla -
stycz nej, ta ki mi jak na przy kład li po suk cja, pla sty -
ka po włok brzu sznych czy li fting twa rzy. Jest wie -
le sy tu a cji, w których je dy nym wyj ściem nadal
po zo sta je in ter wen cja chi rur gicz na. Nie bez zna -
cze nia po zo sta je tak że sto so wa nie zrów no wa -
żo nej die ty oraz ćwi czeń fi zycz nych, za bieg ten
po mo że jed nak szyb ciej ukształ to wać syl wet kę.

Do sko na ły mi kan dy dat ka mi do za bie gu są
pa cjent ki po cią ży, pra gną ce po wrócić do daw -
nej syl wet ki. Naj więk szym ich pro ble mem jest
zwy kle wiot kość skóry brzu cha. Z ob ser wa cji
wy ni ka, że Ve nus Le ga cy szyb ciej i sku tecz niej
w po rów na niu z in ny mi urzą dze nia mi po zwa la
zwal czyć ten de fekt.

O sku tecz no ści Ve nus Le ga cy świad czy naj -
le piej wzra sta ją ca licz ba osób wy bie ra ją cych ten
za bieg. Jest on po le ca ny wszy st kim, szcze gól nie
tym, którzy szyb ko, sku tecz nie i bez bo le śnie
chcą przy wrócić twa rzy młod szy wy gląd oraz
po pra wić syl wet kę.




