Na 10. katu Green Gold Towera
smjestio se Centar za oblikovanje tijela
s najljepšim pogledom na grad

PROMO

CENTAR ZA
OBLIKOVANJE
TIJELA

IZGUBITE
CENTIMETRE
U SAMO NEKOLIKO TJEDANA

Smanjuje masne naslage i centimetre
na trbuhu, stražnjici i bokovima

S

vaka osoba ima određeno kritično područje na tijelu kojega se želi riješiti,
pogotovo prije ljeta. Ta područja najčešće su trbuh, bedra i koljena te ponekad nadlaktice i leđa. Želite li ukloniti
lokalizirane masne naslage i pripremiti se za
opušteno i bezbrižno ljeto, uz pravilnu prehranu
i zdrav način života koji već prakticirate, predlažemo jedan od najpopularnijih tretmana Centra
za oblikovanje tijela Poliklinike Bagatin.
Predstavljamo vam Zeronu - prvi neinvazivni
hladni laser za oblikovanje tijela koji učinkovito
uklanja masne naslage i smanjuje obujam bez
negativnih nuspojava, i to u samo nekoliko tjedna. Brojna klinička istraživanja potvrdila su
učinkovitost Zerona lasera u oblikovanju tijela,

a riječ je o jedinom takvom uređaju koji je FDA
odobrila za reduciranje masnih stanica.

Kako djeluje tretman Zerona?
Tijekom tretmana hladna laserska zraka stvara poru na masnoj stanici kroz koju se sadržaj
masne stanice izlučuje, a potom prirodnim putem odlazi iz tijela kroz limfu i mokraćni sustav.
Stoga nakon laserskog tretmana slijedi 30 minuta limfne drenaže kako bi se masnoća što bolje
eliminirala iz tijela. Tretmani Zerona potpuno
su neinvazivni, ne uzrokuju modrice, kao ni
ogrebotine. Tijekom tretmana nema osjećaja
nelagode, a odmah nakon tretmana možete nastaviti svoje svakodnevne aktivnosti. Za postizanje najboljih rezultata nakon svakog tretmana

preporučuje se popiti dvije litre vode na dan,
vježbati ili barem svaki dan hodati 30 minuta.
Tretman je jedinstven način smanjenja ili eliminacije masnih naslaga na kritičnim područjima, a istodobno smanjuje obujam na vašem trbuhu, stražnjici ili bokovima. No najbolje od
svega jest činjenica da se sve to može postići
brzo, bez boli, operacije i vremena oporavka.
Zerona je idealna za osobe koje već prakticiraju zdravu prehranu i zdrav stil života te se žele
riješiti lokaliziranih masnih naslaga, ali i za osobe koje žele da im gubitak centimetara bude
motivacija za novi početak. Nakon niza od šest
Zerona tretmana razlike će biti mjerljive, što će
kod većine osoba rezultirati manjim konfekcijskim brojem i dugotrajnim rezultatima.

