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πορεί τα περιττά κιλά των δια
κοπών να απασχολούν τις πε
ρισσότερες γυναίκες όταν επι
στρέφουν, αρκεί όμως να τα 
χάσουν για να αποκτήσουν μια 

πραγματικά λεπτότερη και πιο καλλίγραμμη 
σιλουέτα; Κι αν η λιποαναρρόφηση είναι η πλέ
ον δημοφιλής επέμβαση για να φτάσει μια γυναί
κα με επιτυχία στο στόχο της, τι νεότερο γνωρί
ζουμε γι’ αυτήν; «Το BodyΤite είναι η πιο σύγ
χρονη και αποτελεσματική εξέλιξη στην τεχνική 
της λιποαναρρόφησης, μια τεχνική που πλέον 
επιτρέπει στους πλαστικούς χειρουργούς να 
αφαιρούν και να σμιλεύουν το λίπος με ελάχι στες 
μελανιές, οιδήματα και πόνο, ενώ ταυτόχρονα 
επιτυγχάνει σύσφιγξη του δέρματος», ενημερώ
νει ο πλαστικός χειρουργός Ευάγγελος Κεραμί
δας, ο οποίος εφαρμόζει τη μέθοδο και πρόκειται 
να μιλήσει σχετικά με αυτήν στο επόμενο παγκό
σμιο συνέδριο αισθητικής χειρουργικής, που θα 
γίνει στη Γενεύη από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου. 
Και εξηγεί: «Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστη
μα λιπογλυπτικής του σώματος, σχεδιασμένο ει
δικά για τη μείωση του επίμονου λίπους, ενώ πα
ράλληλα παρέχει σμί
λευση και σύσφιγξη 
σώματος. Το BodyTite 
χρησιμοποιεί μια υψη
λή τεχνολογία που ονο
μάζεται RFAL™ (Radio 
Frequency Assisted 
LipoTightening), προ
κειμένου να προσφέρει 
μια ασφαλή, ήπια και 
σύγχρονη λύση για τη 
λιπογλυπτική του σώ
ματος. Αξιοποιώντας 
την παγκοσμίως κατο
χυρωμένη πατέντα τε
χνολογίας RFAL™, 
“λιώνει” με ήπιο τρόπο 
την περίσσεια λίπους 
και το αποβάλλει μέσω 
μιας μικροσκοπικής 
τομής, η οποία επιλέ
γεται να γίνει σε ένα 
πολύ δυσδιάκριτο ση
μείο της περιοχής της 
θεραπείας.» 

Αποκτήστε τη 
σιλουέτα που 
πάντα 
επιθυμούσατε, 
χωρίς τοπικό 
λίπος και 
χαλάρωση, με 
τη βοήθεια της 
υψηλής 
τεχνολογίας του 
BodyTite στον 
τομέα της 
λιπογλυπτικής.

Ευχαριστούμε για τις 
πληροφορίες τον 
Ευάγγελο Κεραμίδα MD, 
Ebopras, Πλαστικό 
Χειρουργό, διπλωματούχο 
του European board of 
plastic reconstructive & 
aesthetic surgery, Μέλος 
του Isaps (International 
society of aesthetic 
plastic surgery), Μέλος 
του Βρετανικού registry 
για την Πλαστική 
Χειρουργική (www.
keramidasevangelos.gr, 
email: info@mdone.gr).

Νέα Aρχή 

H  διαδικασία πραγματοποιείται είτε με το
πική αναισθησία είτε με ελαφριά μέθη, 
ενώ, μετά το πέρας της θεραπείας, ο 

ασθενής δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσο
κομείο και μπορεί να εκτελέσει τις καθημερινές 
του δραστηριότητες σύντομα. Τα αποτελέσματα 
γίνονται εμφανή σε 34 εβδομάδες και το μέγιστο 
αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε 6 μήνες μετά την 
επέμβαση. Το BodyTite μπορεί να εφαρμοστεί με 
εξαιρετικά αποτελέσματα στο λαιμό, στην κοιλια
κή χώρα, τους γοφούς, τους γλουτούς, τους μη
ρούς, τα γόνατα, τα χέρια, την πλάτη και άλλες 
περιοχές με επιπλέον συσσώρευση λίπους. Απο
τελεί μια πολύ καλή συνδυαστική θεραπεία για 
έντονες κοιλιακές πτυχές (λόγω χαλάρωσης και 
αναδίπλωσης του δέρματος), για σύσφιγξη σώ
ματος και για μινιλίφτινγκ προσώπου. 
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