
Znižuje zdravotné riziká odstránením 
nadmerného viscerálneho a 

podkožného tuku

SKÚSENOSTÍ SO SLUŽBAMI ESTETICKÝCH A 

LEKÁRSKYCH ŠPECIALISTOV

Biostimology

18
ROKOV



0 konkurencia v oblasti 

chudnutia

ÚČINNÁ FYZICKÁ METÓDA

Dokáže odstrániť až 8,2% viscerálneho tuku

BEZ NEŽIADÚCICH ÚČINKOV

Viscerálny 
tuk



Porovnanie technológií na podkožný tuk(formujúce prístroje)

Biomagnetic field 

+ mikrotlak

Mechanická 

stimulácia

Ultrazvuk Cryolipolýza Laserová 

lipolýza

Rádiofrekvencia

Typ zariadenia Estetické & Medicínske 

zariadenie

Estetické 

zariadenie

Estetické 

zariadenie

Estetické zariadenie Estetické 

zariadenie

Estetické zariadenie

Technológia BioStimology vyvoláva

nepostrehnuteľné svalové

kontrakcie

hladkých a kostrových

svalov na úrovni brucha.

Anti-celulitídne

ošetrenie 

zahŕňajúce masáž 

,valčekovanie, 

ručná 

lymfodrenáž.

Spôsobuje 

pomalé rozbíjanie 

tukových buniek

Ultrazvukové vlny

sa zameriavajú

priamo na tukovú

vrstvu, pričom

zvukové vlny

pôsobia na tukové

bunky, čo vedie k

ich zahrievaniu a 

následnému

odumretiu.

Odstránenie alebo

„lipolýza“ tuku alebo

„lipo“ zmrazením

(kryoterapia). Tuk je v 

zásade náchylnejší na

chlad ako okolité

tkanivo, tukové bunky

môžu byť indukované

tak, že odumrú samy

bez ovplyvnenia 

okolitých tkanív.

Táto technológia

funguje tak, že

pomocou lasera

vytvorí v tukovej

bunke dieru, ktorá

nakoniec spôsobí

jej zmenšenie. 

Rádiofrekvenčná energia

zaisťuje hlboké, 

kontrolované cielené

zahrievanie tuku a zároveň

spevňuje tkanivo, zvyšuje

tvorbu kolagénu a zlepšuje

krvný obeh a taktiež 

pôsobí priaznivo na 

lymfatický sytém

Zameranie Viscerálny a podkožný tuk Celulitída a kvalita 

pokožky

Podkožný tuk Podkožný tuk Podkožný tuk Podkožný tuk

Výsledky Po 12 sedeniach:

- 7 cm v páse

- -8% viscerálny tuk

- -4% podkožný tuk

-5 cm úbytok tuku 

po 12 sedeniach, 

zlepšenie elasticity 

kože 71% a 

celulitídy 67%.

- 4,7 cm v oblasti 

pása

20-25% úzko 

lokalizovaná redukcia 

tuku na konkrétnych 

častiach tela

-24% podkožný 

tuk

V priemere -3.5cm  

redukcia podkožného tuku



POROVNANIE TECHNOLÓGIÍ NA CHUDNUTIE
Biomagnetické

pole + 

Lymfodrenáž

Mechanická 

stimulácia

Ultrazvuk Cryolipolýza Laserová 

lipolýza

Rádiofrekvencia

Vedľajšie 

účinky

Bez vedľajších účinkov, 

pretože dochádza k 

stimulácii svalovej hmoty.

Neinvazívny 

lekársky zákrok

Some patients 

experience some 

mild, localized 

tenderness

Pretrvávajúce 

niekoľko hodinové 

začervenanie, môžu 

sa vyskytnúť modriny, 

znecitlivenie 

ošetrovanej lokality

Minimálne, až skoro 

žiadne vedľajšie 

účinky

Mierne začervenanie, 

miestami modriny

Protokol 12 sedení po 45 minút

2 alebo 3x týždenne

Protokol s 12-15 

sedení 2x 

týždenne po 35 

minút

3 ošetrenia v 

dvoj-troj

týždňových 

intervaloch

1-3 sedenia na 

každú lokalitu

1 až 2 ošetrenia 

týždenne, počas 1-2 

mesiacov, pre 

kompletnú kúru 8 

ošetrení

Priemerne 4-8 ošetrení

Zameranie Plastický chirurgovia

Kožný lekári

Výživový poradcovia

Obezitológovia

Beauty centrá

Endokrinológovia

Gynekológovia

Kožný lekári

Plastický 

chirugovia

Kozmetické 

salóny/ Spa centrá

Kožný lekári

Plastický 

chirugovia

Kozmetické 

salóny/ Spa

centrá

Kožný lekári

Plastický chirugovia

Kozmetické salóny/ 

Spa centrá

Kožný lekári

Plastický chirugovia

Kozmetické salóny/ 

Spa centrá

Kožný lekári

Plastický chirugovia

Kozmetické salóny/ Spa

centrá



Biostimology ošetrenie*

Cryolipolýza,laser, rádiofrekvencia, 

ultrazvuk, mechanická stimulácia, 

injekčná lipolýza a liposukcia

Riešia len podkožný tuk

Unikátna 

technológia
Rieši aj viscelárny (medzi-

orgánový) tuk

Prečo zvoliť Biostimology?
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Technológia
Protokol ošetrení v kombinácií s 

Biostimology (minimum 3x týženne)
Výsledky s 

Biostimology
Lymfodrenáž

Cryolipolýza 12 x 30 min sedení Biostimology 1-3 dni po Cryolypolíze

– 20 to 25% z 
podkožného tuku+

-8% z visceráleho tuku
Odporúča sa

Laserová lipolýza
12 x 30 min sedení Biostimology 1 x týždenne po Laserovej 

lipolýze

-24% z podkožného 
tuku a -8% z 

viscerálneho tuku

Odporúča sa

Rádiofrekvencia
12 x 30 min sedení Biostimology po Rádiofrekvencii (môže 

sa vykonávať v ten istý deň) -10 cm v páse

Odporúča sa

Ultrazvuk
6 x 30 min sedení po prvom ošetrení s ultrazvukom + 6 x 

30 min sedení po druhom ošetrení s ultrazvvukom  (môže 
sa vykonávať v ten istý deň)

-12cm v páse
Odporúča sa

Mechanická-stimulácia 
1 to 2 sedení LPG Endermológie týždenne + 3 x 30 min 

sedení Biostimology týždenne (môže sa vykonávať v ten 
istý deň)

-12 cm tuku po 12 
sedeniach

-8% in viscerálneho 
tuku+ formovanie 
postavy, zlepšenie 

kvality kože o  71% & 
celulitídy o 67%.

Zahrnutá

EMS
1 to 2 sedení EMS za týždeň+ 3 x 30 min sedení 

Biostimology týždenne

Spevnenie svalstva a 
celková redukcia tuku

Nepotrebná

Kombinácie ošetrení s formujúcimi prístrojmi



Technológia
Protokol ošetrení v kombinácii s 

Biostimology (minimum 3x týždenne)
Výsledky Lymfodrenáž Limity

Liposukcia

12 x 30 min sedení Biostimology, jedno 

sedenie denne + liposukcia( jeden deň 

po). 

Udržiavacie ošetrenia Biostimology 1x 

mesačne po liposukcii.

Odstránenie 

podkožného 

tuku

Odporúča sa Neobmedzuje 

nasledovné 

ukladanie tuku

Injekčná lipolýza
12x 30 min sedení Biostimology +

injekčná lipolýza (2 ošetrenia v rozpätí 4-6 

týždňov)

Odstránenie 

podkožného 

tuku

Odporúča sa

Pacienti s 

ochabnutou 

kožou alebo 

oslabenou 

elasticitou nie sú 

vhodnými 

kandidátmi na 

túto procedúru

Chirurgické & Nechirurgické kombinácie ošetrení




