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Zastój limfy i  nadmiar tkanki tłuszczowej  
sprawiają, że nogi wyglądają na grubsze 
i  niekształtne. Szczupły wygląd pomoże im 
odzyskać odpowiednia terapia skojarzona.
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Mniej więcej połowa klientek zgłaszających się do 
naszej kliniki, w poszukiwaniu terapii zabiegowych 
na ciało, jest niezadowolona z wyglądu swoich nóg. 
Wiek nie ma w  kontekście tego problemu decydu-
jącego znaczenia. Trafiają do nas zarówno młode 
dziewczyny, jak również kobiety w  ciąży, po ciąży 
lub panie w  okresie przed, po lub menopauzalnym. 
Przeważnie problem ma dwa podłoża, są to: nadmiar 
limfy, skutkujący obrzękami nóg oraz nadmiar tkan-
ki tłuszczowej, - przeważnie w górnej ich części oraz 
w okolicy kolan. Najczęściej jednak przyczyny się za-
zębiają i  rozwiązanie wymaga spersonalizowanego 
podejścia. Dobór odpowiedniej terapii zaczynamy 
od wnikliwej konsultacji, podczas której zadajemy 
standardowe pytania: jak wygląda tryb życia klient-
ki, jak wygląda jej aktualnie odżywianie (zwracamy 
uwagę na regularność i  jakość posiłków), jaka jest 
dzienna ilość wypijanej wody, jak wygląda aktyw-
ność ruchowa i regeneracja. Pytamy o stres (wpływa 
on na zakwaszenie organizmu i procesy metabolicz-
ne), tempo życia, o  zdrowie, w  tym jakie występują 
choroby (zwracamy szczególną uwagę na te o podło-
żu hormonalnym lub autoimmunologicznym). Pyta-
my o predyspozycje rodzinne (genetyczne) do pew-
nych chorób, o leki i suplementację. Uwzględniamy 
w tym wywiadzie pielęgnację domową. Oczywiście 
klientka wypełnia standardowo kartę, aby wyelimi-
nować przeciwwskazania do terapii.

Nadmiar limfy

Za tym problemem zwykle stoją zaburzenia hor-
monalne. Mogą być wynikiem menopauzy, choroby 
Hashimoto, stosowanej antykoncepcji, insulino-
oporności. Pacjentki zgłaszają się z  obrzękami,  ich 
ciało robi się "galaretkowate", skóra traci jędrność 
i  sprężystość. W  tym przypadku musimy wykorzy-
stać zabiegi, które będą pozwalały wyeliminować 
nadmiar wody z  przestrzeni międzykomórkowych 
i  zaczną stymulować drenaż limfy, która spowol-
niła swój bieg. Będą to głównie zabiegi drenujące 
z wykorzystaniem masażu próżniowego. Nowocze-
sne urządzenia mają wiele programów do drenażu 
limfatycznego, w  tym na obrzęki twarde i  miękkie, 

co daje nam naprawdę szerokie spektrum działa-
nia. Masaż próżniowy jest nie tylko skutecznym, 
ale i  bezpiecznym zabiegiem, który mogą wyko-
nywać nawet panie w  ciąży. Stymuluje pracę ukła-
du limfatycznego, zmniejsza obrzęki, poprawia 
mikrokrążenie, zwiększa dotlenienie tkanek. Po-
siada wiele programów medycznych, które są nie-
zbędne w  trudnych przypadkach, wymagających 
precyzyjnego i  specjalistycznego opracowania.  
 Opcjonalnie możemy też zastosować ma-
saż manualny. Jednak takie postepowanie zaleca się 
w sytuacji zaistnienia przeciwwskazań do wykony-
wania zabiegów za pomocą urządzeń (np. występo-
wanie żylaków). Masaż próżniowy doskonale działa 
w połączeniu z zabiegiem bandażami Arosha. Różne 
typy bandaży nasączone są składnikami aktywny-
mi. Istnieją też przeznaczone specjalnie do walki   
z  obrzękami i  zastojami limfatycznymi. W  swoim 
składzie mają: escynę, wąkrotkę azjatycką, sól z mo-
rza martwego, ekstrakt z guarany, wyciąg z algi bru-
natnej. Można je stosować samodzielnie lub właśnie 
w  terapiach łączonych z  masażem . Efekty widać 
praktycznie po pierwszym zabiegu. Po całej terapii 
jest wskazanie, żeby praktykować zabieg przypomi-
nający raz w miesiącu. Mamy bowiem do czynienia 
z taką specyfiką ciała, która warunkuje dążenie do za-
burzeń limfy. Dlatego trzeba ją cały czas uaktywniać. 
U  osób mających problemy z  krążeniem sprawdza 

się karboksyterapia. Karboksyterapia powoduje 
neowaskularyzację, w  wyniku czego wytwarza-
ją się nowe naczynia przejmujące funkcję tych 
uszkodzonych. W  konsekwencji poprawiamy in-
tensywnie mikrokrążenie, a  dzięki dotlenieniu tka-
nek poprawia się metabolizm komórkowy. Zabiegi 
można ze sobą przeplatać w  terapiach łączonych. 
Przykład terapii skojarzonej - pa-
cjentka z  menopauzą i  Haschimoto:  
- 15 zabiegów masażu próżniowego,  2 x w tygodniu; 
-  6 zabiegów   karboksyterapii raz tygodniu,  
- 5 zabiegów bandaży Arosha raz w  tygodniu. 
 W  takim wypadku sprawdził nam się następujący 
schemat zabiegowy. Na początek, aby przygotować 
organizm do działania, wykonałyśmy pięć zabiegów 
masażu próżniowego. Kolejne pięć zabiegów masażu 
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p r z e -
platałyśmy z  kar-
boksyterapią - była to tzw. 
fala uderzeniowa. Ostatnie pięć za-
biegów masażu połączyłyśmy z  zabiegiem 
bandażami Arosha, bo kiedy tego obrzęku jest 
mniej, składniki aktywne z  bandaży działają sku-
teczniej. W  trakcie terapii ogromne znaczenie będzie 
miała praca w domu: masaż szczotką na sucho, picie dużej 
ilości i ziół (pokrzywa lub zielony szejk z selera, ogórka, natki 
pietruszki i imbiru - pobudza metabolizm). 

Nadmiar tkanki tłuszczowej

  Kobiety, które mają tylko ten problem są w  zdecydowanej mniejszo-
ści. Występują u  nich najczęściej lipodystrofie tłuszczowe (depozy-
ty kumulowane miejscowo, np. bryczesy). Ale są też panie, które z  na-
tury mają powiększony cały obszar ud. W  tym przypadku skutecznymi 
zabiegami są: kriolipoliza, lipoliza iniekcyjna i  fala uderzeniowa (urzą-
dzeniem można pracować na dużych obszarach). Fala ta rozbija tkankę 
tłuszczową na drobniejsze frakcje, w  wyniku czego złogi tłuszczowe się 
zmniejszają. Fala akustyczna stymuluje mechanicznie tkanki, poprawia me-
tabolizm komórkowy oraz stymuluje powstawanie nowych naczyń krwio-
nośnych, w  efekcie redukując zlokalizowaną tkankę tłuszczową i  cellulit. 
Kriolipoliza powoduje apoptozę komórek tłuszczowych w  danym obszarze. 
Działa wolniej i  bezpieczniej od lipolizy iniekcyjnej. To bezinwazyjna i  bez-
pieczna alternatywa dla zabiegów medycznych. Powoduje kontrolowaną apo-
ptozę komórek tłuszczowych. Terapie łączone są ustalane indywidualnie dla 
konkretnej klientki.

Przykład terapii skojarzonej

Na początek warto wykonać serię zabiegów falą akustyczną (6-10), bo 
wówczas kriolipolizą jesteśmy w  stanie zadziałać bardziej precyzyjnie  
na głębszych warstwach tkanki tłuszczowej. Zabieg falą wykonujemy 
na całe nogi i wtedy na ciele klientki wyraźniej widać obszar do zabie-
gu kriolipolizy. Efekty tego typu terapii są długofalowe, dużo łatwiej 
jest utrzymać ten rezultat, niż gdy organizm jest hormonalnie na-
rażony na zatrzymywanie limfy.

 Nadmiar limfy i tkanki tłuszczowej 

To przypadek mieszany, który występuje bardzo 
często. Podczas konsultacji bierzemy pod uwa-
gę, który problem dominuje i  to na nim 
się w  pierwszej kolejności skupia-
my, układając plan zabiego-
wy. Na sukces 

ma wpływ nie tylko dobrze dobrany pakiet zabiegów, 
ale też duża świadomość kosmetologa i  samej klient-
ki (w  zabiegach musi być zachowana żelazna konse-
kwencja). Zazwyczaj skupiamy się najpierw na stymu-
lacji krążenia w  organizmie, zdrenowaniu i  podkrę-
ceniu metabolizmu. Często jednak przychodzą panie 
z tkanką tłuszczową, która swoją masą i „ubiciem” uci-
ska i  powoduje zastoje limfy. Wtedy najpierw trzeba 
rozbić te aglomeracje tłuszczowe, aby odciążyć tkan-
kę i  przywrócić prawidłowe krążenie. Niezbędna jest 
praca klientki w domu: systematyczne szczotkowanie 

nóg na sucho, olejowanie ciała, zimne prysznice, su-
plementacja, świadome żywienie, odpowiednia ilość 
płynów i  regeneracja. Zalecamy też substancje zioło-
we i  lipolityczne do suplementacji w  domu: kofeina, 
w  tym ekstrakt z  kawy zielonej, guarana, kapsaicyna, 
piperyna, imbir, cynamon, kurkumina, ocet jabłkowy,  
pieprz kajeński. Ważny jest też racjonalny sposób od-
żywiania, bez głodówek, bo organizm wcale nie lubi 
zbyt intensywnych diet i  treningów. Trenowanie po-
nad siły też nie ma sensu, nogi puchną, a  ich mięśnie 
się nie regenerują.


