
STRESZCZENIE

Lipodystrofia jest zaburzeniem skórnym o  wieloczynniko-
wym podłożu. Najczęściej pojawia się u  kobiet w  przedzia-
le wiekowym 31-39 lat, na obszarze ud i pośladków. Istnieje 
wiele terapii cellulitu, jednak aby ich efekty były zadawalają-
ce, konieczne jest wielokierunkowe działanie.

Celem pracy była ocena skuteczności masażu wibracyjnego, 
na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród 
120 kobiet, u których wykonywano zabiegi wibroterapii.

Masaż wibracyjny jest nieinwazyjną metodą modelującą 
sylwetkę. Jego skuteczność w  postaci redukcji tkanki tłusz-
czowej i cellulitu często widoczna jest już po wykonaniu kil-
ku zabiegów. Bardzo obiecujące efekty terapii są przedmio-
tem dalszych badań.

Słowa kluczowe: drgania, wibroterapia, cellulit, tkanka 
tłuszczowa, masaż wibracyjny

ABSTRACT

Lipodystrophy is a  skin disorder of a  multifactorial back-
ground. It mostly appears in women aged 31-39, on the thighs 
and buttocks. There are many cellulite therapies, however, to 
be satisfactory, multidirectional action is necessary.

The aim of the study was to assess the effectiveness of vi-
bration massage, based on a  survey conducted among 120 
women who underwent vibrotherapy treatments.

Vibration massage is a non-invasive method of body shap-
ing. Its effectiveness in reducing body fat and cellulite is often 
visible after several treatments. The very promising effects of 
the therapy are the subject of further research.
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Zastosowanie masażu wibracyjnego 
w redukcji cellulitu i modelowaniu ciała

Vibration massage in cellulite reduction  
and body modelling

WSTĘP
Nieinwazyjne zabiegi modelujące sylwetkę, redukujące cel-
lulit oraz tkankę tłuszczową stają się coraz bardziej popular-
ne [1]. Większość metod chirurgicznych wiąże się z ryzykiem 
powikłań, bólem, bliznowaceniem, krwiakami, obrzękami 
oraz zakażeniami bakteryjnymi. Według badań prowadzo-
nych w 2013 roku wśród amerykańskiej populacji, którą sta-
nowiło 200 kobiet w przedziale wiekowym od 31-50 lat, okre-
ślono, że od 1997 roku zainteresowanie nieinwazyjnymi za-
biegami modelującymi sylwetkę wzrosło o 521%. Oszacowano 
również, że zainteresowanie nieinwazyjnymi metodami mo-
delowania ciała rośnie o 21% rocznie [2].

Cellulit typu kobiecego to obrzękowo-włóknisto-stward-
nieniowa zmiana podskórna tkanki tłuszczowej. Defekt skór-
ny ciała dotyczy około 80-98% populacji kobiet. Cellulit naj-
częściej lokalizuje się na pośladkach i udach. Na powierzchni 
skóry widoczne są nierówności i zgrubienia, które są widocz-
ne i wyczuwalne podczas dotyku. Wyróżnić można trzy rodza-
je cellulitu. Cellulit wodny podczas dotyku jest wyczuwalny 
i twardy, bardzo mocno przylega do mięśni, skóra w obrębie 
zmian jest napięta [1]. Natomiast cellulit tłuszczowy podczas 
badania palpacyjnego jest miękki, zmiany grudkowe zlokali-
zowane są w głębokich warstwach tkanki podskórnej. Wyróż-
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nić można cellulit mieszany, który łączy w sobie cechy cellu-
litu wodnego i tłuszczowego. Dieta bogata w tłuszcze i węglo-
wodany, palenie papierosów, alkohol oraz brak aktywności 
fizycznej są czynnikami nasilającymi objawy cellulitu [3, 4]. 
W  profilaktyce cellulitu niezwykle ważna jest aktywność fi-
zyczna, która korzystnie wpływa na stan skóry. Praca mię-
śni, która umożliwia ruch, wspomaga pracę układu krwio-
nośnego. Podczas aktywności fizycznej mięśnie kurczą się, 
powodując przepchanie krwi w naczyniach wbrew siłom gra-
witacji, obciążając serce (pompa mięśniowa). Niedostatecz-
na ilość ruchu ogranicza pracę pompy mięśniowej. Brak ak-
tywności fizycznej powoduje zwiotczenie i zmniejszenie mię-
śni oraz ścięgien, co wpływa na zwiększenie objętości tkanki 
tłuszczowej. Regularne ćwiczenia pomagają również w utrzy-
maniu odpowiedniej masy tłuszczowej, należy o tym pamię-
tać, ponieważ nadmierne odkładanie się tłuszczu w  tkance 
podskórnej sprzyja zaostrzeniu cellulitu [5].

Popularnymi zabiegami stosowanymi w celu redukcji cel-
lulitu i  tkanki tłuszczowej są: kriolipoliza, masaż podciśnie-
niowy, drenaż limfatyczny, ultradźwięki, karboksyterapia. 
Coraz częściej gabinety kosmetologiczne oferują zabiegi, 
wykorzystujące działanie wibracji i  drgań w  celu wymode-
lowania ciała [6-8]. Wibroterapię zapoczątkowano w  masa-
żu ręcznym, który znany jest od tysięcy lat i stosowany w celu 
zmniejszenia obrzęku tkanki [9, 10]. Toniczny odruch wibra-
cyjny, to długotrwały skurcz mięśni na skutek poddania go 
wibracjom. Wibracje o częstotliwości 30-100 Hz aktywują re-
ceptory wrzecion mięśniowych, ścięgien i skóry. Wyładowa-
nia wrzecion wysyłane są poprzez włókna nerwowe do rdze-
nia kręgowego, gdzie poprzez aktywację polisynaptycznych 
łuków odruchowych dochodzi do skurczu mięśnia [11, 12]. Za 
czucie wibracji odpowiadają ciałka Vetera-Paciniego, które 
znajdują się w głębokich warstwach skóry, ścięgnach i toreb-
kach stawowych. 

MASAŻ WIBRACYJNY
Masażery wibracyjne wykorzystują technologię wibracji, któ-
ra powoduje drgania rozchodzące się wzdłuż opracowane-
go obszaru ciała. Powstające wibracje oddziałują na tkan-
kę mięśniową, jak również powodują stopniowe ogrzanie 
i drenaż limfatyczny. Drgania sprzyjają przepływowi płynów 
ustrojowych w kierunku dosercowym oraz wpływają na od-
prowadzenie produktów przemiany materii (toksyny, bakte-
rie, wirusy), co przyczynia się do przywrócenia prawidłowej 
cyrkulacji limfy w organizmie [3, 13, 14]. Dlatego wibracje zna-
lazły zastosowanie w leczeniu otyłości. Zaobserwowano rów-
nież, że wykonywane wibracje w okolicy splotów nerwowych 
oraz wzdłuż przebiegu nerwów obniżają zwiększoną pobu-
dliwość [14, 15]. Zastosowanie energicznej wibracji pobudza 
włókna mięśniowe, co powoduje zwiększenie napięcia mię-
śni, a tym samym zwiększenie przyrostu i sprawności tkan-
ki mięśniowej [12]. Drgania oddziaływują na mięśnie gładkie 
naczyń krwionośnych, w wyniku czego dochodzi do rozsze-

rzenia naczyń krwionośnych, podwyższenia ciśnienia krwi 
i  zwolnienia tętna [14-16]. Rozluźnienie dużej ilości mięśni 
daję ulgę w  dolegliwościach, ale także działa relaksująco na 
organizm człowieka. Natomiast wpływ wibracji na układ ner-
wowy powoduje zmniejszenie odczuwania bólu [3]. Masaż 
wibracyjny jest masażem odchudzającym, który łączy w so-
bie masaż klasyczny z zastosowaniem urządzenia generują-
cego wibracje. Masaż taki wpływa na tkankę tłuszczową, któ-
ra zbudowana jest z komórek wypełnionych tłuszczem. Dzia-
łanie wibracji przyśpiesza rozbicie, rozdrobnienie i usunięcie 
komórek tłuszczowych, które ulegają szybszemu proceso-
wi spalania [13, 14]. Natomiast tkanka podskórna zbudowana 
jest z  tkanki łącznej włóknistej. Pomiędzy jej włóknami zlo-
kalizowane są skupienia komórek tłuszczowych. Zaburzenia 
powstałe głównie w tkance podskórnej powodują powstanie 
na powierzchni skóry guzków i zagłębień, które przypomina-
ją „skórkę pomarańczy” charakterystyczną dla cellulitu [4, 6]. 
Zabieg z wykorzystaniem masażera wibracyjnego może po-
móc zredukować cellulit oraz przyspieszyć i ułatwić usuwa-
nie płynów międzykomórkowych. Pobudza przepływ lim-
fy i krwi w naczyniach [12, 17]. Jak już wspomniano, poprzez 
działanie drgań, mięśnie pobudzane są do intensywnej pra-
cy, zostaje pobudzony metabolizm, w wyniku czego z organi-
zmu wydalane są toksyny. Pod wpływem działania wibracji, 
bodźce fizyczne oddziaływują  na poprawę elastyczności i na-
pięcia tkanek [3, 11, 18]. Równowaga metaboliczna wpływa na 
prawidłową pracę fibroblastów, od których w znaczny sposób 
zależy produkcja elastyny i kolagenu. Pod wpływem masażu 
dochodzi do uwolnienia hormonów tkankowych takich jak 
serotonina i  beta-endorfina (hormony szczęścia), histami-
na (hormon odpowiedzialny za rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych). Masaż modeluje sylwetkę i poprawia ogólne samo-
poczucie [3, 14].

Wskazania i przeciwskazania do zabiegu 
z wykorzystaniem wibracji
Oczekiwane efekty po zabiegu z wykorzystaniem wibracji:
• redukcja każdego rodzaju cellulitu,
• uszkodzenie i rozbicie komórek tłuszczowych,
• ujędrnienie skóry na całym ciele,
• zmniejszenie obwodów danych partii ciała,
• usunięcie nadmiaru wody z organizmu,
• pobudzenie krążenia i dotlenienie tkanek,
• zwiększenie ilości czerwonych krwinek,
• poprawa metabolizmu,
• redukcja nadmiernego napięcia mięśni,
• zwiększenie ukrwienia mięśni,
• stymulacja układu nerwowego.

Przeciwwskazania do zabiegu z wykorzystaniem wibracji to:
• zaburzenia krążenia krwi,
• ostre stany zapalne,
• nadciśnienie,
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• zakrzepowe zapalenie żył,
• zmiany skórne np. owrzodzenia,
• operacje naczyń krwionośnych (do 2 miesięcy),
• ostre stany zwyrodnień mięśniowych lub kostno-stawowych,
• żylaki,
• operacje plastyczne na danym obszarze,
• ciąża,
• łamliwość kości,
• niewyrównane choroby przewlekłe [13, 16].

CEL PRACY
Celem badania była ocena skuteczności masażu wibracyjne-
go w modelowaniu sylwetki wśród respondentek, które pod-
dały się temu zabiegowi.

MATERIAŁ I METODY
Jako narzędzie badawcze wykorzystana została autorska an-
kieta zawierająca 23 pytania jednokrotnego wyboru, 2 pierw-
sze pytania zawierały dane demograficzne, pozostałe 21 py-
tań dotyczyło zabiegu wibracyjnego. W badaniu ankietowym 
wzięło udział 120 kobiet.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród klien-
tek Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi w Mielcu, które zdecy-
dowały się na wykonanie masażu wibracyjnego urządzeniem 
Pneumatic Slim w celu modelowania sylwetki. Ankieta została 
wykonana po zakończonej serii zabiegowej. Masaż ciała: przód 
i  tył kończyn górnych i dolnych, pośladki, plecy, brzuch trwał 
60 minut i był wykonany 2-3 razy w tygodniu. Parametry bodź-
ca wibracyjnego wynosiły 70 Hz, szybkość wibracji 4200 obro-
tów/min. Urządzenie zostało wyprodukowane w Korei, dystry-
bucję w Polsce prowadzi firma Yasumi z siedzibą Kaliszu.

WYNIKI
Udział w badaniu ankietowym wzięło 120 kobiet. Wśród an-
kietowanych znaczną część stanowiły kobiety w  wieku 31-
39 lat (35%) oraz 26-30 lat (30%), natomiast mniejszą część 
stanowiły respondentki w  wieku 40-49 lat (20%) i  18-25 lat 
(10%). W najmniejszej grupie wiekowej znajdowały się kobie-
ty w wieku 50 lat i powyżej (5%) (rys. 1).

U większości respondentów (60%), głównym powodem 
modelowania sylwetki była chęć redukcji tkanki tłuszczowej 
i cellulitu. Natomiast najmniejsza część ankietowanych pod-
jęła decyzję o modelowaniu sylwetki z powodu braku efektów 
w  wyniku wykonania innych zabiegów modelujących ciało 
(5%) i braku czasu na aktywność fizyczną (5%) (rys. 2).

Wszystkie osoby biorące udział w  ankiecie nie korzystały 
wcześniej z zabiegu Pneumatic Slim, jak i z innych gabineto-
wych zabiegów modelujących sylwetkę.

Największa ilość ankietowanych wykonywała zabieg na po-
śladki (40%) i  uda (40%). Najmniejsza część respondentów 
zdecydowała się na modelowanie całego ciała (10%), talii (5%) 
i brzucha (5%) (rys. 3).
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zastój limfatyczny 10% 
chęć redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu 60% 
brak efektów w wyniku wykonania innych zabiegów modelujących ciało 5% 
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Rys. 1 Wiek - przedział respondentów Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2 Co skłoniło Panią do wyboru zabiegu modelowania sylwetki opartego na technologii wibracji?  
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 3 Partie ciała - na jaki obszar ciała była zwrócona szczególnie uwaga podczas wykonania 
zabiegu? Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie ankietowane przed przystąpieniem do zabiegu 
masażu wibracyjnego nie korzystały z innych zabiegów mo-
delujących ciało, a podczas wykonywania serii masaży, korzy-
stały tylko z urządzenia Pneumatic Slim.

Znaczna część badanych (80%) na okres wykonania zabie-
gu stosowała racjonalną pod względem kaloryczności dietę 
(rys. 4).

Osoby biorące udział w badaniu (80%) podczas zastosowa-
nia urządzenia nie korzystały z dodatkowych ćwiczeń wyko-
nywanych w domu czy na siłowni (rys. 5).
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Zdecydowana większość ankietowanych (90%), korzysta-
ła z zabiegu masażu wibracyjnego trzy razy w tygodniu, na-
tomiast pozostała część respondentów (10%) uczęszczała na 
zabieg dwa razy w tygodniu (rys. 6).

Grupa badawcza odpowiedziała również na pytanie doty-
czące ilości zabiegów wykonanych w serii zabiegowej, u 90% 
osób seria zabiegowa masażu PneumaticSlim składała się 
z 10 zabiegów, natomiast 10% respondentów zakończyła se-
rię zabiegów na 6 masażach (rys. 7).

Podczas wykonywania zabiegu modelującego sylwetkę 
masażerem wibracyjnym aż (80%) respondentów nie odczu-
wała żadnych nieprzyjemnych odczuć. Pozostała część od-
czuwała ból (10%) i pieczenie (10%) (rys. 8).

20% ankietowanych odczuwało bolesność po wykonaniu 
drugiego masażu wibracyjnego, zaś 80% badanych po żadnym 
z wykonanych zabiegów nie odczuwało bolesności (rys. 9).

Wszystkie osoby po zakończonym masażu urządzeniem 
wibracyjnym odczuwały wzmożone parcie na pęcherz i poja-
wienie się sinaków na ciele.

tak 80% 
nie 20% 

80%

20%

Rys. 4 Czy w czasie terapii stosowała Pani racjonalną pod względem kaloryczności dietę?  
Źródło: Opracowanie własne
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po żadnym z wykonanych zabiegów nie była odczuwalna bolesność 80% 

Rys. 5 Czy oprócz zabiegu modelującego ciało stosowała Pani dodatkowe ćwiczenia wykony-
wane w domu lub na siłowni? Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7 Z ilu zabiegów Pneumatic Slim składała się seria? Źródło: Opracowanie własne

Rys. 6 Jak często były wykonywane zabiegi wibroterapii? Źródło: Opracowanie własne

Rys. 8 Jakie odczucia miała Pani podczas wykonania zabiegu? Źródło: Opracowanie własne

Rys. 9 Po którym zabiegu odczuwała Pani bolesność? Źródło: Opracowanie własne

Podczas wykonywania zabiegu Pneumatic Slim, aż 90% 
anietowanych zauważyło pierwsze widoczne efekty po wyko-
naniu 3-4 zabiegów (rys. 10).

Zdecydowana większość ankietowanych (75%) wskazała, 
że pierwszymi widocznymi efektami po zastosowaniu urzą-
dzenia było wygładzenie i ujędrnienie skóry. Pozostała część 
respondentów zauważyła redukcję cellulitu (10%), redukcję 
tkanki tłuszczowej (10%) oraz redukcję uczucia zatrzymania 
wody w organizmie (5%) (rys. 11).

Respondenci (90%), którzy poddali się zabiegowi w  celu 
modelowania sylwetki, zauważyli widoczne efekty masażu. 
Pozostała grupa badawcza (10%) nie zauważyła korzystnego 
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Rys. 10 Po ilu zabiegach zauważyła Pani pierwsze efekty? Źródło: Opracowanie własne

Rys. 11 Jakie były pierwsze widoczne efekty po wykonaniu zabiegów wibroterapii? 
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 12 Czy udało się Pani uzyskać zamierzone efekty? Źródło: Opracowanie własne

efektu w  modelowaniu sylwetki po wykonaniu masażu wi-
bracyjnego (rys. 12).

Zdecydowanie większa część ankietowanych (90%) zdecy-
dowałaby się na ponowienie serii zabiegów masażu wibracyj-
nego (rys. 13).

Wśród 120 osób biorących udział w ankiecie, znaczna część 
respondentów (90%) jest zadowolona z  zabiegu Pneuma-
tic Slim, natomiast 10% badanych wykazało niezadowolenie 
z masażu modelującego sylwetkę (rys. 14).

Rys. 13 Czy zdecydowałaby się Pani ponownie na serię zabiegów opartych na wibroterapii? 
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 14 Czy jest Pani zadowolona z zabiegu? Źródło: Opracowanie własne

90%

10%

tak 90% 
nie 10% 

Rys. 15 Czy uważa Pani, że zabieg jest skuteczny w modelowaniu sylwetki?  
Źródło: Opracowanie własne

Aż 90% badanych biorących udział w zabiegu z wykorzysta-
niem masażera wibracyjnego, stwierdziło że zabieg jest sku-
teczny w modelowaniu sylwetki (rys. 15).

Znaczna część ankietowanych (90%) poleciłaby modelo-
wanie ciała przy pomocy zabiegu z zastosowaniem urządze-
nia Pneumatic Slim (rys. 16).

90%

10%

tak 90% 
nie 10% 

Rys. 16 Czy zabieg jest godny polecenia dla osób szukających alternatywnej metody w mode-
lowaniu ciała? Źródło: Opracowanie własne

po 3-4 zabiegach 90% 
po 5-6 zabiegach 0% 
po 7-8 zabiegach 0% 

po 9-10 zabiegach 0% 
po żadnym z wykonanych zabiegów 10% 

redukcja tkanki tłuszczowej 10%
wygładzenie i ujędrnienie skóry 75% 

redukcja zatrzymania wody w organizmie 5% 
utrata cm w obwodzie partii ciała poddanej zabiegowi 0% 

redukcja cellulitu 10% 

tak 90% 
nie 10% 

tak 90% 
nie 10% 

tak 90% 
nie 10% 

tak 90% 
nie 10% tak 90% 

nie 10% 
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DYSKUSJA
Masaż wibracyjny to bezpieczna i skuteczna metoda likwida-
cji tkanki tłuszczowej, cellulitu oraz rewitalizacji skóry. Jest to 
zabieg obarczony małym ryzykiem wystąpienia działań nie-
pożądanych. Wykorzystuje on technologię drgań, które od-
działują pozytywnie na organizm człowieka, między inny-
mi poprzez uwolnienie hormonów tkankowych (hormony 
szczęścia) [11, 12].

Kobiety biorące udział w  badaniu wskazały, że zabieg 
Pneumatic Slim jest skuteczny w modelowaniu ciała. Głów-
nym powodem, dla którego wzięły udział w badaniu, była re-
dukcja tkanki tłuszczowej i  cellulitu (60%). U  większości re-
spondentek defekt skórny był widoczny w okolicy pośladków 
(40%) i  ud (40%). Większość ankietowanych (80%) podczas 
korzystania z masażu modelującego stosowała zbilansowaną 
dietę. Większość respondentów (90%) po wykonaniu zabie-
gów zauważyło znaczną poprawę jędrności skóry oraz reduk-
cję cellulitu. Dodatkowo ankietowani wykazali zadowolenie 
z uzyskanych efektów po zakończeniu zabiegu wibroterapii. 

Uzyskane wyniki badania można porównać do wyników 
badania dotyczącego oceny wpływu dziesięciotygodniowe-
go treningu wibracyjnego w celu poprawy składu ciała i siły 
mieśni u otyłych kobiet. Naukowiec Milanese C. i wsp. prze-
prowadzili badanie, w którym brało udział 50 otyłych kobiet 
w  wieku 40-50 lat. Trening trwał 10 tygodni i  odbywał się 
dwa razy w tygodniu. Celem badania była ocena skuteczno-
ści działania platformy wibracyjnej w  redukcji tkanki tłusz-
czowej u otyłych kobiet. Uczestniczki badania bardzo dobrze 
tolerowały trening wibracyjny. Końcowe wyniki treningu po-
kazały, że platforma wibracyjna jest skutecznym narzędziem 
do poprawy składu ciała. U osób biorących udział w badaniu, 
wykazano znaczne zmienne antropometryczne i składu cia-
ła. Na przykładzie wyżej podanego artykułu, można wywnio-
skować, że drgania powstające w platformie wibracyjnej rów-
nież oddziaływują pozytywnie na organizm człowieka, przy-
czyniając się do redukcji tkanki tłuszczowej [9].

Celem badania przeprowadzonego przez Bothelo była oce-
na wpływu wibracji całego ciała na redukcję cellulitu. W ba-
daniu brały udział 42 kobiety w różnym przedziale wiekowym, 
które miały widoczny cellulit na pośladkach. Zabieg składał 
się z 10 sesji. Po zakończonej serii zabiegowej, dokonano oce-
ny uzyskanych efektów. Wyniki badania potwierdziły, że tre-
ning wykonywany na platformie wibracyjnej zapewnił popra-
wę w redukcji cellulitu na pośladkach. W wyniku wibroterapii, 
kobiety biorące udział w treningu nabrały większej satysfak-
cji estetycznej. Przedstawione wyniki badania potwierdzają 
skuteczność działania drgań w walce z cellulitem lokalizują-
cym się na pośladkach oraz wskazują na zadowolenie wśród 
kobiet po zakończonym zabiegu z wykorzystaniem drgań [1].

17 marca 2020 roku został opublikowany poraz pierwszy 
artykuł naukowy opracowany przez Tadeusza Sadowskiego. 
Celem badania była ocena poprawy widocznego cellulitu po 

zastosowaniu urządzenia wibracyjnego przez 24 tygodnie. 
W  badaniu brało udział 40 kobiet, u  których zdiagnozowa-
no cellulit w okolicy ud. Po 12 tygodniach ciągłego stosowania 
masażu, zauważone zostały widoczne zmiany w redukcji cel-
lulitu. Kobiety zostały podzielone na dwie grupy: grupę oceny 
regresji i grupę oceny efektów codziennego stosowania. Koń-
cowe wyniki badania dowiodły, że ciągłe stosowanie masażu 
wibracyjnego wpływa korzystnie na niwelowanie widocznego 
cellulitu. Przedstawione wyniki badania zamieszczone w wy-
żej wymienionym artykule, potwierdzają skuteczność działa-
nia drgań w modelowaniu ciała [20].

Artykuł naukowy opublikowany w  czasopiśmie ObesFak-
ty przez naukowców wydziału Nauk o  Zdrowiu w  Universi-
ty College w  Antwerpii opisuje badanie, którego celem była 
ocena wpływu na masę ciała wibracji całego ciała w  połą-
czeniu z ograniczeniem kalorii. W terapii wzięło udział 61 ko-
biet w  rożnym przedziale wiekowym, które miały nadwagę 
lub otyłość. Łączny czas trwania badania wyniósł 12 miesię-
cy. Uczestniczki zostały podzielone na grupy: kontrola, dieta, 
dieta+fitness, dieta+wibracja. Wyniki przeprowadzonego ba-
dania wykazały, że we wszystkich grupach przy stosowaniu 
platformy wibracyjnej (WBV, whole body vibrarion) zaobser-
wowano utratę masy ciała o 5-10%. Trening WBV z organicze-
niem kalorii przyczynia się do osiągnięcia trwałej utraty masy 
ciała. Przytoczone wyniki tego badania potwierdzają tezę, że 
wibracje korzystnie oddziaływują na tkanę tłuszczową powo-
dując zmniejszenie masy ciała oraz to, że w celu osiągniecia 
rezultatu treningu wibracyjnego dużą rolę odgrywa połacze-
nie ćwiczeń na WBV z dietą [11].

WNIOSKI
Przeprowadzone przez autora badanie ankietowe wykaza-
ło pozytywne działanie zabiegu wibroterapii w zakresie mo-
delowania sylwetki oraz redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu. 
W dostępnych publikacjach naukowych niestety nie znalezio-
no jeszcze artykułów dotyczących samego urządzenia Pneu-
matic Slim. Mimo tego, wielu naukowców opracowało bada-
nia dotyczące drgań wytwarzanych w platformach wibracyj-
nych. Wyniki badań zamieszczone w artykułach naukowych 
różniły się pod względem czasu trwania badania, ilości udzia-
łu kobiet w badaniu oraz sposobie przeprowadzenia trenin-
gu wibracyjnego. W  większości przypadków badania zosta-
ły przeprowadzone w kierunku skuteczności działania plat-
formy wibracyjnej całego ciała. Uzyskane wnioski są podobne 
do wniosków uzyskanych w  przeprowadzonym przez auto-
ra badaniu ankietowym dotyczącym skuteczności działania 
zabiegu Pneumatic Slim w  celu modelowania sylwetki. Wi-
broterapia znalazła zastosowanie w  platformach wibracyj-
nych, drgania są stosowane również w urządzeniach kosme-
tologicznych odziałujących na tkankę mięśniową, tłuszczową 
oraz skórę. 
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PODSUMOWANIE
W pielęgnacji skóry objętej cellulitem, główną rolę odgrywa 
prawidłowe mikrokrążenie w  obrębie skóry i  mięśni, w  wy-
niku którego dochodzi do usuwania substancji toksycznych 
z organizmu. Wyniki przeprowadzonego badania oraz prze-
gląd doniesień naukowych pozwalają wyciągnąć wnioski, iż 
zabiegi oparte na wibroterapii stanowią skuteczną metodę 
w redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej oraz w modelowaniu 
sylwetki.
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