


Mało elastyczna i obwisła skóra na 
brzuchu jest przyczyną kompleksów wielu kobiet. Ten 
defekt może się pojawić po ciąży, po zbyt gwałtownym 
odchudzaniu lub w związku z upływającym czasem 
i naturalnymi procesami destrukcji tkanki. Bez względu 
na przyczynę brak jędrności, napięcia i elastyczności 
skóry jest problemem, z którym klientki zgłaszające 
się do gabinetu chcą walczyć. 

Elastyczna skóra to zasługa genów, diety, ćwiczeń 
i terapii zabiegowych. Mocny stelaż mięśniowy, ja-
kościowe włókna kolagenu i elastyny, minimalizacja 
liczby adipocytów oraz niwelowanie zastojów wody 
podskórnej są niezbędne do utrzymywania jędrnego 
i ładnie spiętego brzucha. Na część tych czynników 
klientka ma wpływ i może podjąć odpowiednią ak-
tywność samodzielnie. Odpowiednio skomponowane 
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treningi wzmacniające strukturę mięśniową oraz 
intensywna pielęgnacja domowa to podstawa.
• Szczotkowanie na sucho poprawia lokalne krążenie 
i trofikę tkanki, umożliwia głęboką penetrację skład-
ników aktywnych zawartych w kosmetykach. 
• Świadoma dieta o wystarczającej podaży peptydów 
budulcowych i jednonienasyconych tłuszczów ro-
ślinnych oraz suplementacja kolagenu, witaminy C, 
koenzymu Q10, kwasów omega-3 zapewnia odżywienie 
tkanek od środka. 
• Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów jest bardzo 
ważne. Nawodnione ciało jest bardziej elastyczne. 
• Unikanie gorących kąpieli ma kluczowe znaczenie 
dla jakości skóry. 

Pomoc kosmetologa
Co zrobić, kiedy samodzielnie podejmowane działania 
nie przynoszą rezultatów? Obecnie w kosmetologii 
jest bardzo dużo opcji stymulacji skóry do pracy, 
pobudzania włókien kolagenowych do obkurczania. 
Są zabiegi mniej lub bardziej inwazyjne, stymulujące 
szybciej i agresywniej oraz takie, których efekty są bar-
dziej rozłożone w czasie. Rzetelna, czyli odpowiednio 
wnikliwa konsultacja oraz indywidualne podejście 
do klienta, a w konsekwencji dobranie właściwej te-
rapii, zawsze są kluczem do sukcesu. Dlatego warto 
wybierać gabinety z dużym doświadczeniem zabie-
gowym w zakresie terapii brzucha. Poniżej omawiam 
najczęstsze zabiegi hi-tech, które pomagają uporać się 
z tym estetycznym problemem. 

Zabiegi z wykorzystaniem fal radiowych
Fala radiowa podgrzewa tkankę, emitując w jej głąb 
energię prądów wysokiej częstotliwości. Stymulacja 
na poziomie włókien białkowych prowadzi do ich 
obkurczania i przywracania prawidłowej struktury 
elastycznej spirali. Dodatkowo stymulacja powsta-
wania nowych włókien kolagenowych wzmacnia 
struktury skóry. Fala radiowa obkurcza też adipocyty, 
zmniejsza poziom tkanki tłuszczowej, co pozwala 
na intencjonalne modelowanie ciała. Fala radiowa 
może być wprowadzona w tkankę za pomocą głowicy 
przezskórnej (Venus Legacy, Vela Shape, Alma Accent 
Prime), ale bardzo popularną i niezwykle efektywną 
formą wykorzystania RF jest też radiofrekwencja 
mikroiglowa. To terapia łącząca mikronakłucia z jed-

noczesnym podaniem fali radiowej igłami. Taki zabieg 
działa głębiej i intensywniej, a ponadto przebudowuje 
rozstępy, które często towarzyszą wiotkości skóry 
na brzuchu. Zabiegi z wykorzystaniem fali radiowej 
powtarzamy w zależności od urządzenia w odstępach 
7–14 dni, a wykonujemy je w serii 3–10 zabiegów. 
Efekty zagęszczania skóry są często widoczne już po 
pierwszej wizycie w gabinecie. 

Technologia HIFU
Tak zwany bezoperacyjny lifting skóry to ultradźwięki 
o wysokiej częstotliwości, których działanie kon-
centruje się w głębszych warstwach skóry i tkanki 
podskórnej oraz powięzi mięśniowej. Dochodzi tu 
do intensywnego podgrzania kolumnowego tkanki 
podskórnej i jej koagulacji, co stymuluje regenerację 
i przebudowę tkanki. HIFU opracowuje tkankę wie-
lopoziomowo. Wzmacnia to efektywność zabiegu, bo 

stymulowane są różne struktury. HIFU odbudowuje 
uszkodzone włókna kolagenu, konturuje ciało, ob-
kurcza i ujędrnia skórę. Technologia ta jest zalecana 
w odstępach 3–12 miesięcy, w zależności od wieku 
i stanu skóry pacjenta. Na ostateczne efekty zabiegu 
trzeba poczekać do 3 miesięcy. 

Karboksyterapia i mezoterapia igłowa
To zabiegi odrobinę bardziej inwazyjne, wykorzystujące 
iniekcję. Podawanie CO2 lub odpowiedniego koktaj-
lu stymuluje skórę do przebudowy, wzmocnienia, 
zagęszczenia. Duża precyzja zabiegu oraz podawa-
nie substancji aktywnych w samo źródło problemu 
zapewniają wysoką efektywność. Karboksyterapia 
zalecana jest w serii 6–12 zabiegów i można wykonywać 
ją nawet dwa razy w tygodniu. 

Laser frakcyjny ablacyjny/ nieablacyjny
Ta technologia likwiduje nadmiar wiotkiej skóry, 
poprawia jej jędrność i elastyczność oraz działa re-

dukująco na rozstępy czy blizny po cesarskim cię-
ciu. Światło lasera pobudza fibroblasty do produkcji 
nowych włókien, co znacznie zagęszcza strukturę 
skóry. Przebudowa włókien trwa 3–6 miesięcy, ale 
pierwsze efekty widoczne są dużo wcześniej. Serię 
i częstotliwość zabiegu ustala terapeuta, indywidualnie 
dla każdej pacjentki. Liczba zabiegów waha się od 1 do 
5, przy zachowaniu odstępu czasowego 3–6 tygodni, 
co precyzuje terapeuta. 

Masaż podciśnieniowy
Icoone to najbezpieczniejsza forma terapii na zwiot-
czałą skórę, polecana nawet kobietom w ciąży czy 
karmiącym. Utrata struktury skóry, będącej ruszto-
waniem zapewniającym dobry wygląd całej tkanki, ma 
charakter wielopoziomowy. Dotyczy skóry właściwej, 
tkanki podskórnej oraz naskórka. Icoone wykorzy-
stuje proces multimikropęcherzykowej stymulacji, 

wyjątkowo intensywnie pobudzając tkankę do pracy. 
Poprawia mikrokrążenie, zapewnia lepsze odżywienie 
tkanek, stymuluje włókna kolagenu. Dodatkowo 
masaż podciśnieniowy uzupełniony o światło LED 
i laser daje efekt „push-up” w krótkim czasie. Icoone 
to procedura najmniej inwazyjna z dostępnych, wy-
maga więc dużej liczby zabiegów w serii – zazwyczaj 
10–15 zabiegów 2–3 razy w tygodniu. Efekty pojawiają 
się dość szybko, ale dla ich utrwalenia niezbędne jest 
wykonanie pełnej serii. 

Podsumowanie
Ogromna liczba możliwości zabiegowych pozwala na 
zindywidualizowanie i miksowanie procedur w celu 
maksymalizacji efektów. Tylko świadomy terapeuta 
z dużym doświadczeniem w pracy z tym problemem 
będzie w stanie dopasować do niego techniki pracy. 
Gwarancją sukcesu są niezmiennie: współpraca klienta 
z terapeutą, zaangażowanie w działania pozagabine-
towe. Efekty na pewno się pojawią!

MOCNY STELAŻ MIĘŚNIOWY, JAKOŚCIOWE WŁÓKNA KOLAGENU,  
MINIMALIZACJA LICZBY ADIPOCYTÓW ORAZ NIWELOWANIE  
ZASTOJÓW WODY PODSKÓRNEJ SĄ NIEZBĘDNE DO UTRZYMYWANIA 
JĘDRNEGO BRZUCHA. 


