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abstract
Every year, an interest in supporting the pro-
cess of non-surgery figure modeling procedu-
res in weight loss increases. Today, beauty and 
aesthetic medicine salons outdo each other in 
offering treatments reducing fat tissue. Ran-
ge of the proposed methods is wide, and every 
year new models of shaping body equipment are 
introduced to the market. The article reviews 
commercially available figure modeling devices.
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wstęp
W XXI wieku za kanon piękna uznaje się szczupłe, wysporto-
wane, gładkie i jędrne ciało. Z roku na rok zwiększa się liczba 
osób dążących do ideału kreowanego przez media i społe-
czeństwo. Zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny este-
tycznej stają się coraz bardziej popularne.

Wśród najbardziej znanych technik zastosowanych 
w urządzeniach modelujących sylwetkę w gabinetach ko-
smetycznych wymienić można: presoterapię, technologie 
laserowe, ultradźwięki, fale radiowe, technologię LAHF, 
promieniowanie podczerwone.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiły się modele 
urządzeń łączące w sobie kilka technologii. Wysoka efektyw-
ność zabiegów zapewnia synergistyczne działanie m.in. fal 
radiowych z technologią ultradźwięków, podczerwieni, pod-
ciśnienia lub metod aktywujących mięśnie.

prEsotErapia
Presoterapia jest intensywnym masażem pompująco-ugnia-
tającym obsługiwanym przez rękawy uciskowe odrębne dla 
każdej z kończyn oraz pas na okolicę brzucha. Każdy rękaw 
uciskowy składa się z kilku komór powietrznych, które 
są stopniowo napełniane powietrzem, aby uzyskać odpo-
wiedni efekt terapeutyczny. Powtarzająca się, sekwencyjna 
kompresja komór powietrznych oddziałuje na kilka warstw, 
zarówno na tkanki, jak i układ naczyniowy (układ krążenia 
i układ naczyń limfatycznych). Takie połączenie intensyfiku-
je pracę układu krwionośnego i limfatycznego, co w efekcie 
poprawia funkcjonowanie metabolizmu i zmniejsza objętość 
komórek tłuszczowych. Pobudzona zostaje wymiana gazowa 
w organizmie, stymulując w ten sposób proces pocenia, co 
wspomaga procesy oczyszczania organizmu z toksyn. Dużą 
popularnością cieszą się obecnie modele urządzeń do pre-
soterapii, funkcjonujące w oparciu o działanie termiczne 
na tkanki. Zastosowanie tych technologii daje duże bezpie-
czeństwo zabiegowe, brak podrażnień oraz, co najważniejsze, 

skuteczność. Efekty kuracji za pomocą takiego urządzenia są 
bardzo obiecujące. Dodatkowym atutem tej metody jest za-
uważalna poprawa jędrności, odżywienia oraz napięcia skóry, 
a także redukcja cellulitu [1]. Presoterapię najlepiej wykony-
wać w połączeniu z kosmetykami zawierającymi substancje 
aktywne o działaniu wyszczuplającym, gdyż kombinezon 
poprzez okluzję intensyfikuje ich działanie. Ponadto zabieg 
jest przyjemny, relaksujący i redukujący stres.

tEchnoLogiE LasErowE
• Lipoliza laserowa
Lipoliza laserowa opiera się na selektywnym działa-

niu lasera diodowego (o długości fali 810, 940 i 980 nm) 
lub lasera Nd:Yag (o długości fali 1064 nm) na komórki 
tłuszczowe. Światłowód przez niewielkie nacięcie jest 
wprowadzany do tkanki tłuszczowej. Najczęściej nacięcie 
wykonuje się w miejscu załamania skóry, co umożliwia 
minimalizację późniejszej blizny. Promieniowanie emi-
towane przez system jest absorbowane przez chromofory 

– krew, tłuszcz i wodę. Powoduje to zakłócenie równowa-
gi sodowo-potasowej komórki tłuszczowej, denaturację 
jej błon, a w konsekwencji uwolnienie trójglicerydów. 
Komórki tłuszczowe są zamieniane w olejową emulsję, 
która po zabiegu (w ciągu kilku kolejnych dni) jest wchła-
niana i wydalana przez organizm na drodze fizjologicz-
nych procesów metabolicznych. Ciepło (60-80°C) jest 
pochłaniane przez tłuszcz i szybko rozprzestrzeniane 
do mięśni i skóry, nie niszcząc przy tym tkanek sąsia-
dujących. Kaniula o małej średnicy (0,7-1,2 mm) obniża 
ryzyko wystąpienia wylewów podskórnych, a koagulacja 
mikronaczynek minimalizuje utratę krwi. W odróżnie-
niu od liposukcji laserowej upłynniony tłuszcz jest tutaj 
pozostawiony do samodzielnego wchłonięcia. Zabieg wy-
konywany jest w warunkach ambulatoryjnych, wymaga 
znieczulenia miejscowego, po jego wykonaniu można 
natychmiast wrócić do normalnej aktywności. Metoda 

strEszczEniE
Wspieranie procesu odchudzania niechirur-
gicznymi zabiegami modelującymi sylwetkę zy-
skuje coraz większe zainteresowanie. Gabinety 
kosmetyczne i medycyny estetycznej prześci-
gają się w  oferowaniu zabiegów redukujących 
tkankę tłuszczową. Oferta proponowanych 
metod jest bardzo szeroka, a z każdym rokiem 
na rynku urządzeń wspomagających procesy 
wyszczuplania pojawia się kilka nowych modeli. 
W artykule dokonano przeglądu dostępnych na 
rynku urządzeń modelujących sylwetkę.

Słowa kluczowe: urządzenia modelujące syl-
wetkę, presoterapia, lipoliza laserowa, ultra-
dźwięki, fale radiowe, podczerwień
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pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu oraz powodu-
je obkurczenie istniejących włókien pod wpływem tem-
peratury i wewnętrznego naświetlania. Lipoliza laserowa 
umożliwia redukcję adipocytów w miejscach newralgicz-
nych takich jak wewnętrzna strona ud, ramiona, okolica 
kolan, podbródek. Ta metoda jest doskonałą alternatywą 
dla osób, które szukają niechirurgicznych a efektywnych 
metod redukujących tkankę tłuszczową [2-7].

• Zimny laser
Zimny laser to całkowicie bezinwazyjna metoda przez–

skórnej redukcji tkanki tłuszczowej. Długość fali światła 
lasera niskoenergetycznego LLLT (635-680 nm) powoduje 
fotoaktywację oksydazy cytochromu c w obrębie błony hi-
pertroficznego adipocytu. Kaskada reakcji wyzwala zjawi-
sko fotobiomodulacji, czyli zwiększenie przepuszczalności 
błon komórkowych i obkurczanie („wysuszanie”) adipocytów. 
Trójglicerydy uwolnione z komórki tłuszczowej są uwalniane 
do przestrzeni międzykomórkowej, gdzie ulegają rozkładowi 
na kwasy tłuszczowe i glicerol, dzięki czemu stają się dodatko-
wym źródłem energii dla organizmu. Specjalne pady biosty-
mulujące są umieszczane nad okolicznymi węzłami chłonny-
mi i stymulują przedostanie się makrofagów wspomagających 
metabolizm trójglicerydów w okolicę obszaru poddawanego 
zabiegowi. Dzięki wysokiej selektywności światło lasera prze-
nika przez skórę i działa wybiórczo jedynie w adipocytach, 
bez ryzyka uszkodzenia znajdujących się w tkance tłuszczo-
wej nerwów oraz naczyń krwionośnych [2, 10-14].

ULtradźwięKi
Ultradźwiękami nazywamy drgania mechaniczne o czę-
stotliwości przekraczającej granicę słyszalności ludzkiego 
ucha, czyli powyżej 20 kHz [13]. Urządzenie wykorzysty-
wane w zabiegach o działaniu wyszczuplającym i anty-
cellulitowym zaopatrzone jest w specjalną głowicę, która 
zostaje wprowadzona w drgania o częstotliwości 40 kHZ-1 
MHz. Głowicą tą wykonuje się mikromasaż, który po-
przez swoje działanie mechaniczne powoduje powstanie 
w tkankach nadciśnienia. To sprawia, że błony komórkowe 
stają się bardziej przepuszczalne. Skutkiem tego procesu 
jest przyspieszenie metabolizmu i wydalania produktów 
przemiany materii, a z drugiej strony – efektywniejsze 
przyswajanie przez komórki ważnych składników odżyw-
czych. Ponadto poprawia się regeneracja komórek, a co za 
tym idzie – skóra i tkanka mięśniowa stają się bardziej 
sprężyste i zdrowsze. Ultradźwięki powodują także zwięk-
szenie wchłaniania preparatów kosmetycznych przez skó-
rę, dlatego ważną rolę w tego typu zabiegach pełni ich 
odpowiedni dobór [14]. W urządzeniach zaliczanych do tej 
grupy wykorzystane jest dodatkowo zjawisko kawitacji ul-
tradźwiękowej, czyli nieinwazyjnej liposukcji. Kawitacja 
ultradźwiękowa powoduje trwałe zniszczenie adipocytu 
przez rozerwanie jego błony [2, 14-15]. Po uszkodzeniu bło-
ny komórkowej dochodzi do uwolnienia tłuszczu do prze-
strzeni międzykomórkowej, skąd przez układ krwionośny 
oraz limfatyczny jest transportowany aż do wątroby. Tam 
jest metabolizowany jak tłuszcz przyjęty z pożywieniem 
[13]. Nowe modele urządzeń wykorzystujących zjawisko 
kawitacji wykorzystują zjawisko interferencji (nakładania) 
fal ultradźwiękowych, przez co skupiają swoje działanie 
jedynie w obrębie tkanki tłuszczowej. Zogniskowanie fal 
ultradźwiękowych pozwala na uzyskanie lepszych efektów 
w porównaniu z falą liniową o tej samej mocy [2].
 

FaLE radiowE
Fale radiowe należą do fal elektromagnetycznych o wysokiej 
częstotliwości (3kHz-3THz) [16]. Radiofrekwencja wywołuje 
efekt termalny w momencie gdy przez skórę przepływa prąd 
elektryczny. Zabiegi polegają na kontrolowanym, lokalnym 
przegrzaniu tkanki tłuszczowej i łącznej, co powoduje eli-
minację cellulitu, redukcję nadmiaru tłuszczu oraz poprawę 
ujędrnienia skóry [17]. Poprawa cyrkulacji krążenia skutkuje 
lepszym natlenowaniem komórek, przyspieszeniem wchła-
niania tkankowego oraz komórkowej przemiany materii. RF 
przyczynia się do selektywnej termolipolizy, a tym samym 

– do stymulacji przemian w tkance tłuszczowej. W wyniku 
działania radiofrekwencji dochodzi również do podgrzania 
rozciągniętych w wyniku starzenia włókien kolagenowych, 
co wywołuje szereg reakcji. Fundamentalną jest skróce-
nie długości włókien kolagenowych w wyniku zmiany ich 
struktury. Wzrost temperatury do ok. 45°C prowadzi także 
do inicjacji procesów regeneracyjnych polegających głównie 
na syntezie włókien kolagenowych. Zarówno skrócenie roz-
ciągniętych włókien kolagenowych, jak i produkcja nowych 
włókien prowadzą do wyraźnej poprawy struktury i funkcji 
skóry, zwiększając jej napięcie oraz elastyczność [18].

tEchnoLogia LahF
Niedawno wynaleziona technologia oparta o wielkoob-
szarowe pole prądu wysokiej częstotliwości LAHF (Large 
Area High-frequency Field) umożliwia selektywną reduk-
cję tkanki tłuszczowej. To przełom w technologii urzą-
dzeń wykorzystujących radiofrekwencję. Wielobiegunowe, 
skupione pole kształtuje pole energii elektromagnetycz-
nej, aby zoptymalizować penetrację i zmaksymalizować 
powierzchnię zabiegu. W wyniku oscylacji (drgania) czą-
steczek polarnych temperatura w wybranej tkance osią-
ga stale monitorowany, właściwy poziom terapeutyczny 
(46°C), przyspieszając metabolizm komórek i powodując 
ich apoptozę. Panel-generator umieszczony w odległości 
1-2 centymetrów od skóry obwodowo dostarcza energię 
tylko do tkanek o specyficznej oporności. Podskórna tkan-
ka tłuszczowa posiada odmienne właściwości absorpcyjne, 
co ma związek z obniżoną zawartością wody i relatywnie 
mniejszym ukrwieniem. Dzięki temu działanie energii HF 
jest selektywnie skupione w tkance tłuszczowej, a jedno-
cześnie uniemożliwione jest powstawanie wysokiej tem-
peratury w innych tkankach. Dlatego też podczas zabiegu 
nie istnieje ryzyko poparzenia skóry lub przegrzania mię-
śni czy organów wewnętrznych.  Podczas zabiegu skóra 
jest chłodzona przez powietrze i jej temperatura pozostaje 
na poziomie 40-41°C. System kontroli przepływu energii 
EFC umożliwia bezpieczne ogrzewanie skóry i jednolitą 
dystrybucję energii, dzięki czemu ta metoda modelowania 
sylwetki jest wyjątkowo komfortowa i bezpieczna dla pa-
cjenta. W celu osiągnięcia optymalnych efektów zaleca się 
wykonanie serii zabiegów obejmujących 4 sesje po 30 min 
w odstępach jednego tygodnia [19].

podczErwiEń
Podobną zasadę działania biologicznego do RF, polegającą 
na zwiększeniu temperatury tkanek i rozszerzeniu naczyń 
krwionośnych, mają zabiegi z użyciem promieniowania 
podczerwonego typu A. Promieniowanie to jest falą elek-
tromagnetyczną o długości 760-10000 nm. Energia pro-
mieniowania pochłoniętego przez tkanki zwiększa energię 
kinetyczną ich cząsteczek, a tym samym podnosi tempe-
raturę tkanek. Tkanki zawierające dużą ilość wody dobrze 
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pochłaniają promieniowanie podczerwone, a powstałe w nich ciepło zostaje 
przeniesione z prądem krwi w głąb ustroju. Zdolność przenikania promieni za-
leży od ich długości. Promieniowanie podczerwone krótkofalowe przenika do 
tkanki podskórnej, ulegając jednak pochłonięciu głównie w warstwie do głębo-
kości 10 mm, a promieniowanie długofalowe jest prawie całkowicie absorbowane 
w naskórku (0,5 do 3 mm). Podczerwień powoduje przyspieszenie miejscowego 
metabolizmu i lipolizy w obrębie tkanki tłuszczowej oraz stymuluje produkcję 
kolagenu [20]. Otwiera pory, oczyszcza skórę z toksyn oraz przyśpiesza krążenie 
krwi i metabolizm, co powoduje szybsze wchłonięcie preparatów kosmetycznych 
nałożonych na skórę, zwiększając tym samym ich skuteczność i wspomagając 
wnikanie do skóry substancji.

innE 
Wśród innych popularnych metod wspomagających modelowanie sylwetki na-
leży wymienić kriolipolizę, zabieg wykorzystujący niskie temperatury. Ekspo-
zycja tkanek na zimno skutkuje obniżeniem ich temperatury i w konsekwencji 
do apoptozy adypocytów, które są następnie usuwane przez makrofagi [21]. Do 
redukcji cellulitu oraz przywrócenia prawidłowego funkcjonowania naczyń 
włosowatych i limfatycznych w organizmie często wykorzystuje się dermoma-
saż. Łączy on w sobie masaż mechaniczny z działaniem podciśnienia. 

Większość wymienionych zabiegów może stanowić zabieg komplementar-
ny. Łączenie kilku metod pozwala oddziaływać na problem wielopłaszczyzno-
wo, jednocześnie wspomagając skuteczność i efekty zabiegów. 

podsUmowaniE
O modelowaniu i wyszczuplaniu sylwetki powiedziano i napisano wiele, jed-
nak tematyka dotycząca tego problemu jest wciąż bardzo aktualna. W arty-
kule przedstawiono nieinwazyjne zabiegi, za pomocą których możliwe jest 
zmniejszenie obwodu ciała oraz wymodelowanie newralgicznych obszarów. 
Opowiednio zbilansowana dieta niskoenergetyczna wspomaga efekty terapii, 
która powinna uwzględniać również często pomijaną aktywność ruchową. 
Podsumowując, modelowanie sylwetki jest procesem długotrwałym, wyma-
gającym regularności, konsekwencji działania, a najlepsze efekty osiąga się, 
stosując terapię wielokierunkową. 
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