
Същност на процедурата:
EMSCULPT NEO е най-новото научно-техническо
постижение в естетичната медицина и единствена
неинвазивна 3-в-1 терапия. Необходими са само
четири 30-минутни процедури, за да  постигнем 25%
повече мускули и 30% по-малко мазнини в третираната
зона. Едновременно с това кожата се стяга заради
изграждането на нови колагенови връзки.
Причината е съчетанието на S-RF (синхронизирана
радиочестота) и HIFEM + (High Intensity Focused Electro-
Magnetic Plus – високоинтензивно електромагнитно
поле). EMSCULPT NEO е усъвършенстваната версия на
пожъналия огромен успех в САЩ първо поколение
апарат EMSCULPT. Продуктът на авторитетната
компания BTL Industries е единственият уред за
едновременно постигане на тези цели 3-в-1, одобрен
от FDA (Агенцията за контрол над храните и
лекарствата на САЩ). Много холивудски суперзвезди
извайват тялото си с него дори когато нямат време за
тренировки във фитнесзалата.

Препоръчителен курс от процедури, зони на
третиране, интервал между процедурите и
очаквани резултати:

Препоръчителният брой процедури е 4, извършени
през най-малко 5 и не повече от 7 дни (или през 2-3
дни ако използваме HIFEM+ протокол без S-RF), като
това може да варира според състоянието Ви. Всяка
терапия продължава 30 минути. За оптимални
резултати е важно да следвате изготвения за Вас
терапевтичен план. В зависимост от Вашето състояние,
може да се нуждаете от допълнителни терапевтични
сесии. 

Зоните, които третираме в Body Aesthetics, са: корем,
бицепс, трицепс, седалище, бедра, брич и прасец.
Терапията не може да бъде извършена в областите на
главата и сърцето.

Терапията не предизвиква болка, поради което не
се налага анестезия (упойка). 
Ще изпитате силно контрактиране (стягане) на
мускулите както и интензивно затопляне в
третираната зона, което в никакъв случай не боли. 
Не е необходим период на възстановяване. 
Може да се върнете към нормалния начин на
живот непосредствено след процедурата

По време на терапията:

Силно препоръчително е тялото Ви да бъде много
добре хидратирано. 
Желателно е в деня на процедурата да носите
удобно облекло, което да позволява гъвкавост на
тялото. 
Ще трябва да свалите всякакви бижута и
електронни устройства от себе си. 
Добре е да сте се нахранили, но поне 1 час преди
началото на процедурата.
Апликаторите трябва да са в пълен контакт с гола
кожа, когато извършваме комбинирана терапия
HIFEM + и RS. Tерапията не може да се извърши
върху облекло.

Подготовка преди процедурата:

Декларация
за информирано съгласие за провеждане на 
 терапия с EmSculpt Neo

бременност и кърмене
поставена гинекологична спирала за зона корем
метални импланти, електронни устройства,
пейсмейкър, имплантиран дефибрилатор,
имплантиран невростимулатор, помпи, вливащи
медицинска субстанция 
кожни възпаления или рани в зоната
тежки сърдечни, белодробни, чернодробни и
бъбречни заболявания
ракови и туморни заболявания
автоимунни заболявания
тежки медикаментозни лечения
разширени вени
високо кръвно в деня на терапията
операция за херния с поставено платно с метални
пластини

Абсолютни противопоказания за извършване на
процедурата:

мускулна болка
интрамускулно намаляване на мазнините
краткотрайни мускулни спазми
временна болка в ставите и сухожилията
локална еритема и зачервяване на кожата
повишено менструално кръвотечение
паникулит
локaлно възпaлаение
локално прегряване на тъканите

Възможни реакции след провеждане на
процедурата:
Като при всяка терапия са възможни странични реакции
или усложнения, както от известни, така и от неизвестни
причини, могат да включват (но не се ограничават до):



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

Терапевт /имена и подпис/:

Дата:

Резултатът от терапията може да бъде повлиян негативно от тютюнопушене или прекомерна консумация на
алкохол, както и от хранителни нарушения, прием на медикаменти или недостатъчна хидратация. 
Въпреки че не се налага специална диета, се препоръчва да се храните здравословно, за подобряване и
поддържане на резултатите.
Движение, спорт и тренировки допринасят за по-добри резултати и по-дълготраен ефект.
Внезапно напълняване ще повлияе негативно на резултата от процедурата.
Хормонални нарушения могат да повлияят на резултата от процедурата.

Фактори, които могат да повлияят на резултата от процедурата:

Имате ли по тялото си метални импланти, електронни устройства, пейсмейкър, имплантиран дефибрилатор,
имплантиран невростимулатор, помпи, вливащи медицинска субстанция в тялото ви (например инсулинова
помпа)  ДА (уточнете)............................................................................................................................................................................/ НЕ
Страдате ли от/имате ли история на заболяване от белодробна недостатъчност  ДА / НЕ                                                      
Страдате ли от/имате ли история на заболяване от сърдечно-съдова недостатъчност  ДА / НЕ 
Страдате ли от/имате ли история на заболяване от злокачествен тумор   ДА / НЕ 
Имате ли в момента или в предходните дни симптоми треска  ДА / НЕ 
Страдате ли от/имате ли история на хеморагични състояния    ДА / НЕ 
Прилагате ли антикоагулантна терапия  ДА / НЕ 
Иматели ли области на кожата с нарушена чувствителност ДА (уточнете)....................................................................../ НЕ
Страдате ли от/имате ли история на заболяване от сърдечни заболявания  ДА / НЕ 
Страдате ли от/имате ли история на заболяване от епилепсия   ДА / НЕ 
Страдате ли от/имате ли история на заболяване от болест на Базеу  ДА / НЕ 
Имате ли в момента или в предходните дни повишена телесна температура ДА / НЕ   
Страдате ли от/имате ли история с хеморагични състояния  ДА (уточнете)..................................................................../ НЕ
Страдате ли от/имате ли история с остри възпаления ДА (уточнете)................................................................................./ НЕ
Страдате ли от/имате ли история с инфекции като остеомиелит и туберкулозаДА (уточнете)................................../ НЕ           
Имало ли е скорошна хирургична намеса/процедура (свиването на мускулите може да наруши процеса на
оздравяване на тъканите) ДА (уточнете)......................................................................................................................................./ НЕ
Вярно ли е за Вас някое от трите: бременна съм/ кърмя/ в менструация съм ДА (уточнете)..................................../ НЕ

Моля попълнете следната информация:

Настъпил прием на медикаменти/козметика по време на курса процедури
Настъпило заболяване по време на курса от лазерни 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 
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 и измервания 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.


