
ION Magnum w Polsce

Jed nym z no wych urzą dzeń do stęp -
nych na ryn ku jest ION Ma gnum, który za -
pre zen to wa no na Świa to wym Kon gre sie
(An ti-Aging Me di cal World Con gress)
w Mon te Car lo w kwiet niu 2013 ro ku.  Od
te go ro ku urzą dze nie to do stęp ne jest
w Ga bi ne cie Me dy cy ny Este tycz nej Dr
Mał go rza ty Le wic kiej-Ki siel w Słup sku.
Efek ty ko rzy sta nia z ION Ma gnum zo sta ły
za pre zen to wa ne w au tor skiej pra cy dy plo -
mo wej. Sprzęt moż na wy ko rzy sty wać
m.in. do odmła dza nia, le cze nia cel lu li tu, 
li ftin gu twa rzy i mo de lo wa nia syl wet ki.
ION Ma gnum to urzą dze nie elek trycz ne
wy twa rza ją ce mi kro prą dy, które sty mu lu ją
skurcz mię śni. Umoż li wia ono spo wo do -
wa nie skur czu podob ne go do te go, który
wy stę pu je pod czas nor mal nej ak tyw no ści
fi zycz nej. Uda ło się to do ko nać Ger re mu
Po llock i je go wsp. w Cen tre for In no va -
tions Scien ce w UK.   

Efek ty za bie gów z wy ko rzy sta niem
urzą dze nia ION Ma gnum obej mu ją:
• re duk cję tkan ki tłu szczo wej, w tym tłu -

szczu trzew ne go, 
• zwięk szo ną ję dr ność i ela stycz ność skóry,
• re duk cję cel lu li tu, 
• zmniej sze nie ob wo dów ta lii, bio der

i ud,
• re duk cję roz stę pów,
• unie sie nie pier si i po ślad ków,
• unie sie nie po licz ków i brwi,
• re duk cję zmar szczek,
• spły ce nie fał dów no so wo-war go wych

i ma rio net ko wych,
• zwięk szo ną wy trzy ma łość fi zycz ną,
• dre naż lim fa tycz ny.

Kie dy wi docz ne są efek ty za bie gów?

Efek ty, w po sta ci po pra wy owa lu twa -
rzy i spły ce nia zmar szczek mi micz nych, za -

Medycyna estetyczna wymusza stały rozwój technologiczny stosowanych urządzeń
i preparatów. Co roku pojawiają się więc nowe techniki zabiegowe, sprzęt czy
preparaty, których działanie oparte jest na użyciu nowych technologii. Co więcej,
obserwuje się tendencję do łączenia jak najwyższej skuteczności zabiegów z jak
najmniejszą inwazyjnością i jak najkrótszym okresem rekonwalescencji.
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u wa żyć moż na po pierw szym 20-30-mi nu -
to wym za bie gu. 

Jak czę sto na le ży je wy ko ny wać?

Do stęp na jest opcja po je dyn cze go za bie -
gu, jed nak opty mal ne re zul ta ty uzy sku je się
po re a li za cji śre dnio 8-12 za bie gów w od stę -
pach 2-3 dni. Za bie gi pod trzy mu ją ce mo gą
być wy ko ny wa ne raz na 2-3 mie sią ce.

Jak dłu go utrzy mu ją się efek ty 
le cze nia?

Za rów no efek ty, jak i czas ich utrzy my -
wa nia róż nią się w za leż no ści od ta kich

czyn ni ków jak: die ta, stan zdro wia, czę sto -
tli wość re a li za cji za bie gów. Po le ca się wy -
ko na nie za bie gów pod trzy mu ją cych w ce lu
utrzy ma nia efek tu le cze nia. 

Czy za bie gi są bo le sne? 

Za bieg nie jest bo le sny, pa cjent mo że
od czu wać wi bra cje i skurcz mię śni.

Ja kie efek ty nie po żą da ne moż na 
za ob ser wo wać? 

Urzą dze nie jest cał ko wi cie bez piecz ne.
FDA (Fo od and Drug Ad mi ni stra tion) za re -
je stro wał urzą dze nie z cer ty fi ka tem kla sy 1,

Przed zabiegiem Po 8 zabiegach Po 12 zabiegach

Ryc. 1. Efekty zabiegów modelowania sylwetki z wykorzystaniem urządzenia ION Magnum.
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co ozna cza, że je go sto so wa nie nie nie sie
ze so bą ry zy ka.

Ko rzy ści ze sto so wa nia ION Ma gnum: 
• ION Ma gnum jest to je dy na tech no lo -

gia, która re du ku je tłuszcz trzew ny. Nie
mo że on zo stać usu nię ty za po mo cą
tra dy cyj nych tech nik sto so wa nych
w me dy cy nie este tycz nej, po nie waż
me to dy te są in wa zyj ne i mo gą uszko -
dzić orga ny i na rzą dy. 

• Za bieg mo że być łą czo ny z in ny mi me -
to da mi le cze nia. Za le ca się 2-ty go dnio -
wą prze rwę po in iek cji to ksy ny bo tu li -
no wej lub wy peł nia czy, aby utrzy mać
na pię cie skóry przez dłuż szy czas.

Wy ni ki ob ser wa cji wła snych au tor ki

W gru pie pa cjen tek za kwa li fi ko wa nych
do li ftin gu twa rzy za sto so wa no po je dyn czy
za bieg na twarz – 15 mi nut na każ dą po ło -
wę. Uzy ska ne efek ty te ra pii utrzy my wa ły
się do kil ku mie się cy po po je dyn czym za -
bie gu. U wszy st kich pa cjen tek wy stą pi ła
wy ra źna po pra wa wy glą du twa rzy (re duk -
cja zmar szczek, wzrost na pię cia, ela stycz -
no ści i gład ko ści skóry, zwę że nie po rów,
roz ja śnie nie prze bar wień skóry, zmniej sze -
nie obrzę ków pod ocza mi, unie sie nie po -
licz ków i brwi, spły ce nie fał dów no so wo-
war go wych i ma rio net ko wych). Nie za ob -

ser wo wa no żad nych dzia łań nie po rzą da -
nych, co umoż li wi ło na tych mia sto wy po -
wrót do co dzien nej ak tyw no ści. 

W gru pie pa cjen tek za kwa li fi ko wa nych
do mo de lo wa nia cia ła prze pro wa dzo no
12 za bie gów na oso bę. Czas le cze nia wy -
no sił 2 mie sią ce we dług sche ma tu: pierw -
szy mie siąc – za bie gi 2 ra zy w ty go dniu,
dru gi mie siąc – raz w ty go dniu. Każ da se -
sja trwa ła 20 mi nut. Po wy ko na nych 8 za -
bie gach u wszy st kich ba da nych pa cjen tek
stwier dzo no zmniej sze nie ob wo du ta lii od
1 do 5 cm, a bio der – od 2 do 6 cm. Po
12 za bie gach zmniej sze nie ob wo du ta lii
wy no si ło od 4 do 7 cm, a bio der – od 
6 do 11 cm. Wszy st kie oso by ucze st ni czą -
ce w ba da niu by ły za do wo lo ne z efek tów
za sto so wa nej te ra pii. Za bie gi by ły kom for -
to we, nie od no to wa no też dzia łań nie po -
żą da nych.

Pod su mo wa nie:

Uzy ska ne do bre wy ni ki te ra pii przy uży -
ciu mi kro prą dów po zwa la ją stwier dzić, że
tech no lo gia ION Ma gnum sta no wi bez -
piecz ną i sku tecz ną al ter na ty wę dla in nych
me tod sto so wa nych do li ftin gu twa rzy. Co
wię cej, tech no lo gia ta umoż li wia rów nież
re duk cję tkan ki tłu szczo wej i mo de lo wa nie
kształ tu cia ła. Re zul ta ty są wi docz ne już po
pierw szym za bie gu. 

Wyłączny dystrybutor w Polsce :
Stellio MED&CARE Aesthetic
ul. Chwaszczyńska 170
81-571 Gdynia
biuro@stellio.com.pl
www.stelliomedandcare.pl
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