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Τι είναι  
Πρόκειται για μια μη-επεμβατική θεραπεία 
κατά του τοπικού πάχους, η οποία βελτιώνει 
σημαντικά τη σιλουέτα σου σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα με τον πιο γρήγορο και ανώδυνο 
τρόπο.
Πώς γίνεται   
Πραγματοποιείται στο ιατρείο με μία μόνο 
θεραπεία διάρκειας μίας ώρας  σε ένα σημείο 
του σώματος με τη βοήθεια ενός ειδικού 
μηχανήματος. Ειδικότερα, μια κεφαλή ψύχει 
την επίμαχη περιοχή στους -9 βαθμούς και 
έτσι προκαλείται μόνιμη μείωση των λιπο-
κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο ελαττώνεται το 
τοπικό πάχος κατά 30%-40% .
Είναι επώδυνη διαδικασία;  
Στην αρχή για 5-10 λεπτά νιώθεις ένα τρά-
βηγμα στο δέρμα και ένα “κάψιμο” το οποίο 
σιγά-σιγά φεύγει. Κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας μπορείς να χαλαρώσεις ή να κοιμηθείς. 
Αμέσως μετά τη θεραπεία φεύγεις από το 
ιατρείο χωρίς κάποια ειδική αγωγή (δεν χρειά-
ζονται φάρμακα ή κορσές), ενώ την ίδια μέρα 
επιστρέφεις στις δραστηριότητές σου χωρίς να 
χρειαστεί να αλλάξεις το πρόγραμμά σου.
Πού εφαρμόζεται 
Σε ψωμάκια, γλουτούς, κοιλιά, μπράτσα και 
πλάτη, που αποτελούν και ιδανικά σημεία 

για βελτί-
ωση. Σημείωσε 
ότι για κάποιον που 
έχει μικρό ή μεσαίο 
πρόβλημα ακόμα 
και μία συνεδρία είναι 
αρκετή. Το αποτέλεσμα 
αρχίζει και εμφανίζεται σε 
δύο εβδομάδες και ολοκλη-
ρώνεται η εικόνα σε 2-3 μήνες. Σε περίπτωση 
που κάποιος έχει σημαντικό πρόβλημα τότε 
μπορεί μετά τους τρεις μήνες να επαναλάβει 
τη συνεδρία.
Τι διαφορά έχει από τη λιπαναρρόφη-
ση; 
Η λιποαναρρόφηση είναι μια χειρουργική 
επέμβαση που γίνεται με νάρκωση στο νοσο-
κομείο. Έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, μετεγ-
χειρητικά, όμως, υπάρχουν κάποιες μελανιές, 
οιδήματα και λίγος πόνος. Επίσης, μετά 
πρέπει να πάρεις ελαφριά παυσίπονα και να 
φορέσεις έναν κορσέ. Αν έχεις μικρό ή μεσαίο 
πρόβλημα μπορείς να έχεις ένα πολύ καλό 

αποτέλεσμα με τη μη επεμβατική κρυογλυπτι-
κή, διαφορετικά αν θέλεις κάτι πιο δραστικό 
μπορείς να υποβληθείς σε λιποαναρρόφηση.

Μπορεί κάποιος να έχει μια συνολική βελτί-
ωση του σώματος; Μπορείς την ίδια μέρα 

ή μετά από 1-2 εβδομάδες να κάνεις 
και σε δεύτερη ή ακόμα και σε τρίτη 
περιοχή τη συγκεκριμένη θεραπεία με 
αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά το 
τοπικό πάχος και έτσι όλο το σώμα να 

είναι πιο συμμετρικό και αρμονικό. Αν 
κάποιος επιθυμεί μπορεί να το συνδυά-

σει και με lipomassage-endermologie για 
μείωση της κυτταρίτιδας και βελτίωση της 
σύσφιξης. 
Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο;  
Αν προσπαθήσεις να διατηρήσεις το βάρος 
σου σταθερό και να έχεις έναν υγιή τρόπο 
ζωής τότε το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο. Σε 
νέους, υγιείς ανθρώπους με τοπικό πάχος οι 
αντενδείξεις, παρενέργειες ή και επιπλοκές 
είναι ελάχιστες. Καλό είναι να προσέχεις το 
βάρος σου ώστε το αποτέλεσμα να είναι μόνι-
μο και να χαρείς για όσο περισσότερο μπορείς 
τη βελτιωμένη σου εμφάνιση.
 
Info: Λουίζα Μιχαλάκη, Πλαστικός Χειρουργός, 
Επιμελήτρια Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, MD, 
MRCS, EBOPRAS, MSc Health Systems Management

Εάν ψάχνεις για έναν 
γρήγορο, ανώδυνο και 
οικονομικό τρόπο για 
να απαλλαγείς από 
το περιττό λίπος που 
σε ταλαιπωρεί, η 
κρυολυπόλυση θα σε 

βοηθήσει σε αυτό. Η 
Δρ Λουίζα Μιχαλάκη, 

πλαστικός Χειρουργός, 
σου εξηγεί περισσότερα 
για τη συγκεκριμένη 
μέθοδο. 
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Κρυο-
κατά του τοπικού 

πάχους!

γλυπτική


