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Pra si dė ju si va sa ra dau ge lį 
mo te rų ver čia ne tik pa si
rū pin ti dai liu mau dy mo si 
kos tiu mė liu, bet ir pag ra
žin ti sa vo kū no li ni jas. Kaip 
at ro dy ti grakš čiai ir gun do
mai pap lū di my je? Gal pul ti 
spor tuo ti? O gal pa ba dau ti 
sa vai tę iki atos to gų? Kaip 
su for muo ti to bu lą kū ną? 
In for ma ci jos apie tai iš ties 
daug. No rint ją tin ka mai 
at si rink ti, bū tų ver tin giau sia 
už suk ti pas svei kos mi ty bos 
ir gy ven se nos spe cia lis tus.
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Kū no li ni jos – pro fe sio na lų ran ko se
pokyčiai

■  Gy dy mo pro ce dū ra „Ult raS ha pe®” – sau gus nein va zi nis, nec hi rur gi nis kū no 
kon tū ra vi mo bū das, ku ris pa de da sėk min gai skai dy ti rie ba lų ląs te les ir taip 
pa siek ti efek ty vų re zul ta tą.

■  Ult ra gar sas se lek ty viai vei kia tik rie ba lų ląs te les, suar do jas ne pa žeis da mas 
ap lin ki nių audi nių, ner vų ir krau ja gys lių. Pag rin di nė rie ba lų ląs te lių su de da
mo ji me džia ga – trig li ce ri dai – krau ja gys lė mis ir lim fa gys lė mis pa ša li na mi iš 
or ga niz mo.

■  Gy dy mo truk mė prik lau so nuo gy do mo plo to ir ga li truk ti iki pu sant ros 
va lan dos. Pa cien tui rei kės pa to giai at si gul ti, kol gy dy to jas pa si žy mės gy do mą 
sri tį ir at liks pro ce dū rą: švel niai ve džios ult ra gar si nį ant ga lį virš pa žy mė tos 
odos vie tos. Nep ri reiks net gi ne jaut ros. Pro ce dū ra val do ma mo der nios 
kom piu te ri nės sis te mos, to dėl vi suo met gau na mas pui kus re zul ta tas – idea
lus kon tū ras.

■  Pro ce dū ros „Ult raS ha pe®” skir tos tik ants vo rio tu rin tiems žmo nėms, ku rie 
no ri su sig rą žin ti no ri mą kū no kon tū rą. Tai vie na al ter na ty vų pa cien tams, 
ku rie trokš ta pa ša lin ti rie ba lų per tek lių iš veng da mi chi rur gi nės ope ra ci jos.

■  Šis gy dy mo bū das taikomas pil vo, juos mens, klu bų, ko jų sri ty se. Po vie nos 
gy dy mo pro ce dū ros kū no apim tis vi du ti niš kai su ma žės apie 2 cen ti met rus, o 
dra bu žiai – vie nu dy džiu.

■  Šio gy dy mo me tu ma žė ja kū no apim tis, o svar biau sia – jis ne su ke lia 
ša lu ti nio po vei kio, to dėl to liau ste bė ti pa cien to ne rei kia. Pro ce dū ra  
„Ult raS ha pe®” at lie ka ma am bu la to riš kai, tad po sean so ga li te grįž ti į dar bą. 

Gy dy mas ult ra gar su ne su ke lia skaus mo
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GK kli ni kos svei kos mi ty bos ir gy ven se nos 
kon sul tan tė A.Ke tur kie nė pataria kiekvie
nam su sida ryti in di vi dua lų val gia raš tį.


