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Криолиполиза 
 

Криолиполизата е метод разработен в университета „Харвард“ даващ отлични 

резултати. Тя е неинвазивна процедура, която нежно и ефективно премахва 

мазнините от целевите области на тялото, които не са отговорили на 

традиционните диета и физически упражнения. Технологията криолиполиза за 

замразяване на мазнините е съществено различна от неинвазивните или 

минимално инвазивните методи и е одобрена като най-добрата технология за 

намаляване на мазнините. Тя е третиране, което постепенно намалява 

подкожните мазнини. Мастните клетки се охлаждат до нула градуса и се 

втвърдяват. Ниската температура избирателно унищожава мастните клетки, 

оставяйки кожата и мускулите невредими. След това вече мъртвите мастни 

клетки биват изхвърлени чрез черния дроб и отделителната система. 

Какво представлява криолиполизата?  Криолиполизата е начин за ослабване и 

лечение на затлъстяване. Технологията на криолиполизата като 

процедурапредставлява охлаждане и замръзяване на изградените мастни 

клетки, без да има никаква вреда за околните тъкани. Доказано е, че мастните 

клетки са по-уязвими към студа, отколкото околните тъкани. Охлаждането се 

извършва с предварително определена от технологията време и енергия на 

охлаждане, така че мастните клетки да бъдат повредени. Увредените и 

унищожени мастни клетки в третираната зона постепено се премахват чрез 

нормалните метаболитни процеси на организма. Мастните клетки се 

разграждат в продължение на няколко месеца по естествен начин от тялото. 

Забелязва се постепенно намаляване дебелината на слоя мазнина на 

третираното място. 

Технология: Мастната тъкан от всеки организъм се състои от клетки, 

наречени адипоцити (мастни клетки), които са отговорни за съхранение на 

мазнините. Тези мазнини, както и други видове мазнини, се променят от течно в 

твърдо състояние, когато температурата се понижи. Мазнината се втвърдява 

при температурата от около 5 до 10 градуса по Целзий. При тази температура 

мембраната на адипоцитите се разрушава, без да уврежда околните тъкани 

(състоящи се предимно от вода, която се втвърдява при по-ниски температури) 

и по този начин мазнината бавно се освобождава от мастните клетки. Те от своя 

страна се транспортират от лимфната система, за да бъдат обработени и 

премахнати в напълно естествен процес. Унищожаването на адипоцитите по 

този начин е постоянно - продължава в продължение на няколко месеца след 

процедурата. 

За процедурата: Криолиполизата се прилага на площи върху корема, 

вътрешната страна на бедрата, горната част на ръцете, бричовете, гърба, 
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паласките, гърдите при мъже, долната част на корема (в подкожната мазнина) 

и други. За криолиполизата не се изисква, както предварителна, така и 

следтерапевтична подготовка. При прилагането на метода няма игли, 

аналгетици, анестезии и поразявания на структурата на кожата. Усещането е 

лек поносим вакум и охлаждане. 

В човешкото тяло мастните клетки са константна величина. Те имат 

способността да увеличават размера си, но не и да се делят. Целта на 

охлаждането е чрез елиминирането на 3 от 5-те основни съставки на мастната 

клетка да постигнем кристализация на поне 30% от мастните клетки в тази зона. 

Това е неинвазивната алтернатива на липосукцията и цели същият резултат – да 

освободи депото от количества мастни клетки. Понеже остават по-малко като 

количество опасността от раздуване на тази зона е ограничена.  

Апликаторът, с обем от 800 куб.см., засмуква мастна тъкан в желаната зона от 

тялото. Апаратът LCR-02-01 изстудява третираният участък на -5 до -10 градуса в 

продължение на до 30 мин. След процедурата 30% от мастните клетки в зоната 

са унищожени. Естествените метаболитни процеси спомагат за изхвърлянето 

на отпадналите мастни клетки.  Повторно третиране на същата зона се прави 1 

месец по-късно.  

Зони на третиране: Корем, Паласки, Бедрата, Бричове, Колена, Ръце, Гръб 

За криолиполизата не се изисква предварителна и терапевтична подготовка.  

След процедурата на третираното място е зачервено, усеща се изтръпване. 

При някои пациенти третираната зона посинява, но до седмица това изчезва. 

Резултати: Видими резултати се наблюдават след 15-я ден от процедурата. 

За по-бърз резултат се препоръчва в комбинация с: Радио-честота + LPG 

масаж на зоната. Това е комбинация от дълбоко нагряване, което стимулира 

метаболизма на организма и лимфен дренаж чрез вакуумен масаж. 

Процедурата подпомага по-бързо да се освободят токсичните натрупвания в 

третираната с криолиполиза зона.  Редовното консумиране на вода е 

задължително, особено по време на терапията. Препоръчителна дневна доза – 

1,5 л. 
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