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Alidya – skuteczna

metoda terapii cellulitu

Pod czas te go spo tka nia odby ła się pre -
mie ra naj now sze go za re je stro wa ne go pre -
pa ra tu do le cze nia cel lu li tu – Ali dya (An ty Li -
po Dys tro phic Agent), stwo rzo ne go przez
przed wcze śnie zmar łe go pro fe so ra Pa squ a le
Mo to le se.

Ali dya to ostat nie z od kryć Pro fe so ra,
które go do ko nał po wie lo let nich pra cach ba -
daw czych nad przy czy na mi i moż li wo ścia mi
te ra peu tycz ny mi cel lu li tu.

Wcze śniej opra co wał zna ną od kil ku lat
i bar dzo sku tecz ną tech ni kę nie chi rur gicz nej
re duk cji tkan ki tłu szczo wej o na zwie in tra li -
po te ra pia oraz pro dukt Aqu a lyx – po sia da ją -
cy ja ko je dy ny re je stra cję do in iek cyj nej re -
duk cji pod skór nej tkan ki tłu szczo wej.

W opar ciu o wie lo let nie ba da nia nad
zro zu mie niem me cha ni zmów i ge ne zy sta -
rze nia się oraz me tod le cze nia cel lu li tu i lo -
kal nie na gro ma dzo nej tkan ki tłu szczo wej
prof. Mo to le se od krył pew ną ana lo gię
między wie lo ma in ny mi cho ro ba mi tj. 
cho ro bą Al zhe i me ra, cho ro bą Par kin so na
czy stwar dnie niem roz sia nym, prze sta wia jąc
no wą hi po te zę na te mat czyn ni ków ma ją -
cych wpływ na roz wój cel lu li tu, w której
swo i stą ro lę od gry wa ją jo ny że la za i he mo sy -
de ry na przedo sta ją ce się z mi kro krą że nia do
ma cie rzy po za ko mór ko wej.

Cel lu lit, w prze szło ści okre śla ny ja ko
czę sty de fekt ko sme tycz ny o cha rak te rze
skór ki po ma rań czo wej, wy stę pu ją cy u pa -
cjen tek w każ dym wie ku, za rów no szczu -
płych i ak tyw nych fi zycz nie, jak i oty łych, sta -
no wi bar dzo po waż ny pro blem me dycz ny
o prze wle kłym tle za pal nym z to wa rzy szą cą
nie wy dol no ścią krą że nia. 

Obe cnie w no men kla tu rze me dycz nej
cel lu lit okre śla ny jest za mien nie ter mi nem
PE FS (pa ni ku lo pa tia obrzę ko wo-zwłók nie -
nio wo-stwar dnie nio wa) lub li po dy stro fią gy -
no i dal ną (po ślad ko wo-udo wy za nik tkan ki
tłu szczo wej). 

Cel lu lit jest scho rze niem po ja wia ją cym
się już w okre sie doj rze wa nia, na si la jąc się
w trak cie prze mian i za bu rzeń hor mo nal -
nych: cią ża, okres oko ło- i me no pau zal ny,
pod czas sto so wa nia do u st nych środ ków an -
ty kon cep cyj nych oraz hor mo nal nej te ra pii
za stęp czej.

Scho rze nie to my lo ne jest z oty ło ścią
pro stą, po mi mo że są to dwa odręb ne sta -
ny cho ro bo we, cho ciaż czę sto wy stę pu ją
łącz nie (oty łość pro sta – po więk sze nie licz -
by i prze rost ko mórek tłu szczo wych; PE FS
– prze rost pod skór nej tkan ki tłu szczo wej
z to wa rzy szą cym obrzę kiem śród miąż szo -
wym, zmia na mi zwy ro dnie nio wy mi tkan ki
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pod skór nej oraz nie pra wi dło wo ścia mi na -
czy nio wy mi mi kro krą że nia skór no-pod -
skór ne go). 

Pro ces roz wo ju cel lu li tu jest dłu go trwa ły.
Wśród przy czyn i czyn ni ków pre dy spo nu ją -
cych na le ży rów nież wspo mnieć tło ge ne -
tycz ne, na wy ki ży wie nio we (źle zbi lan so wa -
na die ta ze zwięk szo ną po da żą tłu szczów
na sy co nych, wę glo wo da nów pro stych, so li,
a rów no cze śnie ubo ga w błon nik), tryb ży cia
(brak ru chu), sto so wa nie uży wek (al ko hol,
ni ko ty na), za bu rze nia emo cjo nal ne oraz
udział stre su oksy da cyj ne go.

Ze wzglę du na za a wan so wa nie ob ja -
wów wy stę pu ją cych w obrę bie skóry i tkan -
ki pod skór nej wy róż nia my kil ka stop ni kli -
nicz nych i hi sto pa to lo gicz nych cel lu li tu. Naj -
czę ściej zmia ny zlo ka li zo wa ne są na po ślad -
kach, udach, bio drach, brzu chu, rza dziej na
ko la nach, ra mio nach i sut kach. Po wszech nie
zna ne ja ko nie e ste tycz nie wy glą da ją ce zmia -
ny na po wierzch ni skóry, po cząt ko wo przy -
po mi na ją ce po wierzch nię skór ki po ma rań -
czy, na to miast w za a wan so wa nych sta diach
mówi się o skórze ma te ra co wej (w za leż no -
ści od wiel ko ści gru dek).

W po cząt ko wych fa zach, kie dy zmia ny
nie są na si lo ne, wal ka z li po dy stro fią gy no i -
dal ną ma naj więk sze szan se po wo dze nia.
W póż niej szych eta pach cho ro by co raz bar -
dziej do kucz li we sta ją się do le gli wo ści bólo -
we po ja wia ją ce się już nie tyl ko pod czas uci -
sku, ale rów nież w spo czyn ku, a prze wle kły
pro ces cho ro bo wy unie moż li wia sku tecz ne
le cze nie.

Dla te go nie po win no się zbyt nio zwle kać
z pod ję ciem te ra pii i od po wie dnio wcze śnie
za po bie gać ewo lu cji cho ro by, która we dług
da nych sta ty stycz nych do ty ka pra wie 98%
ko biet.

Ali dya (An ty Li po Dys tro phic Agent) jest
ma te ria łem me dycz nym, który uzy skał re je -
stra cję z głów nym wska za niem do le cze nia
li po dy stro fii gy no i dal nej. Ze wzglę du na obe c-

ność róż nych skła dni ków w pre pa ra cie 
Ali dya uru cha mia wie lo kie run ko wo waż ne
me cha ni zmy w tkan kach, po pra wia jąc ich
funk cjo nal ność, a rów no cze śnie ha mu jąc
roz wój cel lu li tu. 

Są to:
• che la ta cja me ta li w ma cie rzy,
• po pra wa rów no wa gi osmo tycz nej

w śro do wi sku we wnątrz- i ze wną trz ko -
mór ko wym,

• po pra wa krą że nia,
• odbu do wa pro te in ma cie rzy po za ko -

mór ko wej,
• re duk cja pro ce sów wol no ro dni ko wych

sprzy ja ją cych roz wo jo wi cel lu li tu,
• al ka li za cja za kwa szo ne go śro do wi ska

ma cie rzy po za ko mór ko wej unie moż li -
wia ją ca spraw ną wy mia nę ko mór ko wej,

Sto su jąc pre pa rat Ali dya w ce lu uzy ska nia
opty mal nych i w mia rę trwa łych efek tów te -
ra peu tycz nych, na le ży za dbać o od po wie -
dnią die tę, re gu lar nie kon tro lo wa ną ak tyw -
ność fi zycz ną, dre naż lim fa tycz ny oraz te ra -
pię fa lą aku stycz ną. Nig dy nie mo że my za -
pew nić na szych pa cjen tów o stu pro cen to -
wym suk ce sie te ra peu tycz nym, po nie waż li -
po dy stro fia gy no i dal na jest scho rze niem
o cha rak te rze ewo lu cyj nym, a ewo lu cja pro -
wa dzi do nie od wra cal nych zmian hi sto che -
micz nych. Wiel kim wy zwa niem jest nie do -
pu szcze nie do roz wo ju za a wan so wa nych
sta diów cel lu ti lu i to już dzi siaj mo że my osią -
gnąć za po mo cą pre pa ra tu Ali dya. Ko lej nym
wy zwa niem, bar dzo am bit nym i pra wie uto -
pij nym jest moż li wość od wróce nia już ist nie -
ją cych za a wan so wa nych zmian. Je śli pew ne -
go dnia obu dzi my się i bę dzie my mie li ta ką
opcję, bę dzie to ozna cza ło, że nad szedł
dzień, w którym do ko nał się wiel ki po stęp
w le cze niu wie lu po waż nych i nie tyl ko este -
tycz nych pa to lo gii.
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