
Същност на процедурата:
VelaShape III е процедура за изглаждане и стягане на
кожата, намаляване на обиколките и трайно
премахване на целулит. Това е единственият
високоефективен и неинвазивен метод за оформяне на
тялото, който комбинира 3 върхови технологии –
радиочестота, инфраред светлина и пулсиращ вакуум с
механичен ролков масаж. VelaShape III загрява зоната
на третиране равномерно и в голяма дълбочина (2,5
см в подкожната тъкан) до 40-45 градуса, стимулира
кръвообращението, забързва метаболизма значително
и успешно предизвиква процеса неоколагенеза –
образуване на нов колаген в зоната. Това е причината
резултатите от Velashape III да се задържат   във
времето. Процедурата загрява зоната в дълбочина,
дренира мастните клетки и предизвиква разширяване
на кръвоносните съдове и засилена циркулация на
кръвта. Загряването води до обогатяване на клетките с
кислород и хранителни вещества, което поставя старт
на процесите за подобряване на кожата. Процедурата
е метод за стимулиране на естествени процеси в
тялото и разчитаме на способности за отговор на
организма. Процедурата не води до намаляване на
килограмите, а до моделиране на тялото. 
Процедурата VelaShape III в Body Aesthetics се
извършва винаги от медицинско лице след подробна и
напълно безплатна консултация, по време на която се
правят измервания и преглед на зоната, която ще
третираме. Използваме уред, който показва
съотношението на различните тъкани в организма и
ни дава повече информация за тялото ви, за да можете
заедно с терапевта си да решите какви и колко
процедури да направите.

Пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор
Повърхностен метал или други импланти в областта,
където ще се прилага терапията
Рак на кожата или история за рак на кожата или
всякакъв друг вид рак     
Тежки съпътстващи заболявания, например
сърдечни заболявания, бъбречни и чернодробни    
Бременност и кърмене, 4-5 месеца след нормално
раждане или най- малко 6 месеца след цезарово
сечение или до възстановяване на нормалния
хормонален баланс
Увредена имунна система поради имуносупресивни
заболявания като СПИН и ХИВ или употреба на
имуносупресивни медикаменти
Херпес в третираната зона      
Неконтролирани ендокринни нарушения, например
диабет
Всяко активно състояние в областта на терапията
като възпаления, псориазис, екзема и обрив
Анамнеза за кожни заболявания, келоиди,
ненормално зарастване на рани, както и много суха
и слаба кожа
Анамнеза за коагулопатии с кървене или употреба на
антикоагуланти
Всяка хирургична процедура в третираната зона в
последните 3 месеца или преди пълно заздравяване
Татуировка или постоянен грим
Област с разширени вени, склонност към чупливи
капиляри      
Херния или съмнения за такава

Противопоказания за извършване на
процедурата:

Декларация
за информирано съгласие за 
провеждане на терапия с VelaShape III 

Не нанасяйте лосион или олио за тяло
непосредствено преди процедурата 
Поне 1 седмица преди процедура не се подлагайте
на лазерна епилация в зоната на третиране
Не се излагайте на интензивно силно слънце или
солариум веднага след процедурата 
В деня на процедурата не правете други загряващи
процедури    
Здравословният начин на живот, правилното
хранене , физическите упражнения и повече
движение могат да помогнат за постигане на по-
добри и бързи резултати.
Препоръчителен прием на вода - минимум 30 мл
вода на килограм тегло на ден 
Напълняването може да повлияе отрицателно върху
резултатите. 
Режим и спорт по време на процедурите не са
задължителни, но ще подсилят резултатите

Подготовка преди и след процедурата: 

Процедурите се правят през интервал от 2 седмици
Препоръчваме курс от минимум 3 процедури за
задържане на резултата
В зависимост от степента и вида на целулита и
състоянието на кожата, може да препоръчаме курс
от повече процедури за достигане на желания от
клиента резултат 
Ефект от процедурите настъпва почти моментално,
първо се усеща уплътняване на кожата и стягане,
намаляването на обиколките и целулита
регистрираме 2 седмици след процедурата, а
окончателния резултат се развива до 10 седмици
след последната процедура
След постигане на желания резултат се препоръчва
поддържаща процедура или нов курс от процедури
след около 10 седмици

Препоръчителен брой процедури и интервал
между тях:



Клиент /имена, ЕГН, телефон, имейл и подпис/:

Терапевт /имена и подпис/:

Дата:

Временно зачервяване (еритем) непосредствено след процедурата в следствие на високата температура и
масажа
Синини – при по-чувствителни кожи, склонни към насинявания, обикновено преминават бързо
Изгаряне – много рядко, повърхностно и на миниатюрна площ, при неправилно извършване на процедурата
или внезапно отместване на клиента

Възможни странични ефекти:

Установени хормонални/ендокринни нарушения (хормонален дисбаланс, поликистоза, диабет, Хашимото)

Други хормонални/ендокринни нарушения …………………………………………………………………………..……………………………...................
Прием на медикаменти …………………………………………….……………………………………………….………………………………………….......................
Други заболявания ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Хранителен режим ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….......................
Спортувате ли, какво и колко често………………….……………………………………………………………………………………………………....................
Приемано количество вода на ден около …...……………………………………………………………..……………………………………….....................
Употреба на цигари и алкохол……………………………..……………………………..……………………………..………………………………….....................
Прием на въглехидрати – какви и колко……………………………………………………........…………………………………………………………………....

Моля попълнете следната информация:

       .................................................................................................................................................................................................................................

Настъпило заболяване по време на курса от  процедури
Aлергични реакции по време на курса от процедури
Настъпила бременност по време на курса от процедури
Други направени скоро или предстоящи скоро процедури 

e прочел и разбрал предоставената информация за процедурата, както и съветите за последващи грижи
разбира предупрежденията и възможните странични ефекти и няма да променя/скрива информация за
здравословно си състояние 
не страда от заболяванията, които са указани като противопоказни за терапията
позволява терапевтът да води личното му досие с информация за провеждането на процедурата
могат да бъдат направени снимки преди терапията за преценка на резултата
че е предоставил възможно най-пълна и достоверна информация за здравословното си състояние и ще уведоми
Лазерен център Body Aesthetics, ако настъпи промяна в описаните в Декларацията обстоятелства
клиентът разбира степента на индивидуална реакция на организма към процедурата
клиентът е съгласен, че резултатите, които се постигат с процедурата, са индивидуални и зависят пряко от 
реакцията на неговия организъм, както и от начин на живот, хранене и физическа активност

Клиентът декларира, че ще информира терапевта при:

Клиентът декларира, че:

Лазерен център Body Aesthetics и терапевтът, извършил процедурата, не носят отговорност в случай, 
че клиeнтът не спазва посочените инструкции и не уведоми терапевта за това.

Клиентът декларира, че му е била предоставена възможност да задава въпроси и да получи изчерпателни отговори. 
С това клиентът дава разрешение на терапевта да извърши процедурата.


