SÄKRA
METODER FÖR
KROPPSFÖRÄDLING
Dina Clinic på Folkkungagatan i Stockholm använder
sig av den allra nyaste tekniken inom fettreducering,
cellulitbehandling och hudåtstramning.

Dina Clinic fick FEM STJÄRNOR i Boka direkts kundundersökning.

C

elluliter och onödig fettansamling är något som

fyllda priset Victoire de la Beaute Award för bästa kropps-

många människor drabbas av. Det kan vara svårt

behandling. Behandlingarna tömmer fettcellerna på dess

att bli av med trots hård träning och rätt diet och

lagrade innehåll, en helt naturlig process för kroppen som

många lider av dålig självkänsla och undviker kanske till

bland annat uppstår vid träning. Denna process kallas för

exempel badplatser på grund av dem. Ett annat område

laserlipolys. Du kan dessutom få hjälp med att bli av med

som vi däremot alla står lika inför är vårt naturliga åldran-

dina celluliter, fett och slapp hud med Ultraljud (Cavi-li-

de. Huden får rynkor men även det går att korrigera.

po), vilket också det är en säker och smärtfri metod.

På Dina Clinic använder man den allra senaste tekno-

För hudåtstramning används något som kallas radi-

login för fettreducering Coolshaping RS1 som går ut på

ofrekvens vilket är en effektiv behandling som levererar

att kyla ner fettvävnaden till minus 10 grader och förstö-

värme till den djupare delen av huden vilket stimulerar

ra fettcellerna. Fettceller är mycket känsliga för kyla och

blodcirkulationen och ökar produktionen av kollagen.

de dör genom så kallad apoptos, naturlig celldöd, medan

Det ger en omedelbart åtstramande och hudförbättrande

all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler förblir

effekt.

opåverkade. Metoden är vetenskapligt säker och smärtfri.
Fettreducering kan även göras med Lipolaser som är
ett annat icke-kirurgiskt alternativ till fettsugning vilken
sätter igång en naturlig reaktion i kroppen. Endast åtta
behandlingar rekommenderas under fyra veckor. Redan
efter första behandling kan man se resultat. Metoden är
liksom Coolshaping helt smärtfri, och dessutom uppbackad av en mängd kliniska studier. Metoden vid vilken
man använder en låglaserenergi har vunnit det prestige-
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