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NOWE PODEJ!CIE W 
MODELOWANIU SYLWETKI
Technologia REMFAT, dzi$ki zastosowa-
niu zjawiska piezoelektrycznego umo%-
liwia precyzyjne zogniskowanie fali 
d&wi$kowej w tkance podskórnej. Jest to 
nieinwazyjna metoda skutecznego roz-
bijania komórek t"uszczowych, redukcji 
cellulitu oraz poj$drniania skóry. 

MECHANIZM DZIA"ANIA 

Efekt piezoelektryczny
Piezoelektryczna fala d&wi$kowa po-
wstaje na skutek przy"o%enia wysokie-
go napi$cia do elektrod zbudowanych 
z kryszta"ów piezoelektrycznych (w tech-
nologii REMFAT z kryszta"ów kwarcu). 
S' one rozmieszczone na czaszy g"owicy 
w postaci mozaiki. Pod wp"ywem napi$cia 
ka%dy z kryszta"ów zmienia gwa"townie 
swój kszta"t. Podczas powrotu do orygi-
nalnego rozmiaru nast$puje wydzielenie 
mechanicznej fali d&wi$kowej. Inteligent-
ny uk"ad kwarcowy umo%liwia uzyska-
nie zgodno(ci faz rozchodz'cych si$ fal 
akustycznych. Przekazywanie energii 
w g"'b tkanek odbywa si$ za po(rednic-
twem %elowych padów w sposób bardzo 

N owoczesne metody do modelowania sylwetki w ostatnich latach ciesz# si$ bardzo du%ym 
zainteresowaniem. Dzi$ki zaawansowanym technologiom jeste&my w stanie zredukowa' 

zlokalizowan# tkank$ t(uszczow#, opracowa' cellulit oraz uj$drni' praktycznie dowoln# parti$ cia(a. 
Niew#tpliw# zalet# technologii jest mo%liwo&' wykorzystania jej zarówno w obszarze estetycznym, 
jak i terapeutycznym. Takim urz#dzeniem jest piezoelektryczna fala d)wi$kowa REMFAT, nowo&' na 
rynku i w ofercie Polskiego Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego. 
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precyzyjny na (ci(le okre(lonej g"$boko(ci. Jest to bardzo 
istotne w przypadku redukcji tkanki t"uszczowej, której 
grubo() jest ró%na w zale%no(ci od pacjenta.

Zasada dzia(ania
W g"owicy zabiegowej urz'dzenia REMFAT znajduje 
si$ a% 200 przetworników PIEZO. Technologia ta umo%-
liwia nam przekazanie fali na g"$boko() od 5 mm do 
35 mm. 

W miejscu skupienia energii powstaj' liczne p$che-
rzyki, które po przej(ciu fali rozpr$%aj' si$ i doprowa-
dzaj' do uszkodzenia (cian komórkowych adipocytów. 
Uwolnione w ten sposób trójglicerydy zostaj' usuni$-
te z organizmu na drodze matabolicznej, co skutkuje 
znacznym zmniejszeniem zlokalizowanej tkanki t"usz-
czowej i cellulitu. Ciep"o wytworzone podczas zabiegu 
dodatkowo skraca w"ókna kolagenowe, przez co uzy-
skujemy efekt napi$cia skóry.

Metodyka zabiegowa
Technologia REMFAT gwarantuje indywidualne po-
dej(cie do ka%dego klienta. Przed przyst'pieniem do 
zabiegu nale%y wykona) pomiar zawarto(ci tkanki 
t"uszczowej przy pomocy elektrycznego fa"domierza. 
W zale%no(ci od stopnia zaawansowania problemu 
mo%na okre(li) g"$boko() penetracji fali i dobra) odpo-
wiedni %elowy pad. Dzi$ki temu technologia ta znajduje 
zastosowanie nie tylko na strefie brzucha, ud oraz po-
(ladków, ale równie% w obszarach trudniej dost$pnych, 
takich jak okolica podpo(ladkowa, nagromadzona tkan-
ka t"uszczowa okolicy kolan czy podwójny podbródek.
Po ustaleniu g"$boko(ci tkanki oraz doborze odpowied-
niego padu przechodzimy do zmapowania obszaru 
zabiegowego. Omijamy elementy kostne i skupiamy 
si$ na konkretnym obszarze z nagromadzon' tkank' 



t"uszczow'. G"owica jest precyzyjnie i powoli prze-
suwana tak, aby zoogniskowana fala d&wi$kowa 
mog"a zadzia"a) precyzyjnie i punktowo. W zale%-
no(ci od potrzeb naszego klienta mo%emy wyko-
na) zabieg na jednej konkretnej okolicy b'd& kliku, 
w zwi'zku z tym czas zabiegu waha si$ mi$dzy 
20#min a 60 min.

Zabieg jest bezbolesny, nie uszkadza skóry oraz 
nie powoduje %adnych skutków ubocznych, a tym 
samym nie wymaga okresu rekonwalescencji.

SERIA ZABIEGOWA I EFEKTY
Pe"na seria obejmuje 10 zabiegów, wykonywanych 
w odst$pach tygodniowych. Pierwsze efekty mo%-
na zaobserwowa) ju% po jednym zabiegu. Na foto-
grafiach 1-3 przedstawiono efekty po 5 zabiegach, 
bez dodatkowej diety oraz )wicze*. 

Po wykonaniu 5 zabiegów uzyskano redukcj$ 
tkanki t"uszczowej w obszarze talii (linia p$pka) 
5# cm oraz w dolnym obszarze brzucha 3 cm. Za-
uwa%ono znaczn' redukcj$ cellulitu w obszarze ud 
oraz wymodelowanie strefy po(ladkowej. Efekty 
w po"owie terapii zosta"y ocenione przez pacjenta 
jako bardzo zadowalaj'ce.

PODSUMOWANIE 
Piezoelektryczna fala d&wi$kowa REMFAT znala-
z"a swoje zastosowanie w zabiegach modelowania 
sylwetki. Uzyskane efekty zabiegowe pozwalaj' 
twierdzi), %e technologia jest wysoce skuteczna 
w redukcji nagromadzonej tkanki t"uszczowej oraz 
cellulitu. Poprzez zastosowanie w urz'dzeniu %elo-
wych padów energia jest skoncentrowana na kon-
kretnej g"$boko(ci, przez co zabieg mo%na dobra) 
indywidualnie do potrzeb ka%dego pacjenta. Emi-
towana wi'zka d&wi$kowa, przechodz'c przez ko-
lejne warstwy skóry, nie traci energii, a maksimum 
mocy uzyskuje w warstwie tkanki t"uszczowej, 
efektywnie j' uszkadzaj'c. Zabieg jest bezbolesny, 
nieinwazyjny, a przy tym bardzo efektywny. 

Wi$cej szczegó"ów, dotycz'cych technologii  
REMFAT, mo%na uzyska) u wy"'cznego dystrybu-
tora na Polsk$ – w firmie Polskie Centrum Zaopa-
trzenia Kosmetycznego.

Fot. 1 Redukcja cellulitu w obszarze ud oraz po!ladków. Efekt po 5 zabiegach z u"yciem technologii REMFAT

Fot. 2 Redukcja tkanki t#uszczowej w obszarze pod lini$ biustonosza. Efekt po 5 zabiegach z u"yciem technologii REMFAT

Fot. 3 Redukcja tkanki t#uszczowej w obszarze brzucha oraz talii. Efekt po 5 zabiegach z u"yciem technologii REMFAT


