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Zastanawiacie się jak? 
Zapytaliśmy o to kierownika SPA w Po-

ziom 511 Design Hotel&SPA .
- Upływający czas pozostawia na naszej 

skórze wyraźne ślady. Zanim zdecydujemy 
się na chirurgię plastyczną, warto rozwa-
żyć inne metody, które pozwolą nam się 
poczuć pięknymi. Z  pomocą przychodzą 
urządzenia medycyny estetycznej. Obecnie 
na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. 
My zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
do naszej oferty zabiegów wykonywanych 
urządzeniem  MAXIMUS Trilipo™ . 

Dlaczego akurat Maximus?

Jest to jedyna technologia, która działa 
jednocześnie na skórę, tkankę tłuszczową 
i  mięśnie. Maximus wykorzystuje dwie 
technologie zastosowane w jednej głowicy. 
Pierwsza  z nich – tripolarna fala radiowa 
(Trilipo RF) podgrzewa tkankę podskór-
ną i uwalnia tłuszcz z komórek. Efekt ter-
miczny pobudza również produkcję kola-
genu w skórze. Druga technologia (Trilipo 
DMA) aktywuje do pracy mięśnie, co za-
pewnia im intensywną gimnastykę. Jedno-
czesne zastosowanie tych dwóch techno-
logii skutkuje znaczną poprawą napięcia 
skóry na obszarze poddanym zabiegowi.

Jakich efektów można się spodzie-
wać po zabiegu?

Zabiegi doskonale sprawdzają się, kiedy 
chcemy pozbyć się nadmiaru tkanki tłusz-
czowej w  okolicach bioder, pośladków 
czy brzucha. Dzięki urządzeniu Maximus 
zmniejszymy nieestetyczne boczki, ujędr-
nimy i podniesiemy pośladki. Każda z nas 
marzy przecież o  kuszącej sylwetce. Poza 
modelowaniem sylwetki Maximus jest 
także doskonałym rozwiązaniem w  przy-
padku wygładzania zmarszczek, ujędrnie-
nia skóry twarzy oraz poprawy jej owalu. 
Zabieg jest szybki i  daje natychmiastowe 
rezultaty. Dla długotrwałego i  bardziej 
spektakularnego efektu rekomendujemy 
wykonanie 4 – 6 zabiegów w odstępach co-
tygodniowych.

Poczucie piękna to jednak nie tylko 
smukła sylwetka, ale także dobre 
samopoczucie. Jaką opcję relaksu 
znajdziemy w Państwa ofercie? Ja-
kie zabiegi zagwarantują gościom 
(nam) wypoczynek?

Odczuwającym potrzebę wyciszenia i roz-
luźnienia oferujemy masaże relaksacyjne 
na olejkach aromaterapeutycznych. Pra-

gnącym luksusu proponujemy ekskluzyw-
ne wersje:  masaż gorącą świecą na bazie 
masła shea i oleju kokosowego  o wyjątko-
wym zapachu - „Jabłko w karmelu”, masaż 
stemplami ziołowymi lub gorącymi kamie-
niami.  Nasze SPA to również wyjątkowe 
miejsce pielęgnacji twarzy i ciała, a przecież 
odpowiednio zadbane i  wypielęgnowane 
ciało daje nam poczucie piękna, atrakcyj-
ności i  pewności siebie. Relaksacyjnych 
doznań dodatkowo dopełnia  możliwość 
skorzystania ze strefy wellness.
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My, kobiety xxI wieku jesteśmy świadome swojego 

wyglądu. Atrakcyjna i nienaganna sylwetka to 

marzenie wielu z nas. Mniejszy rozmiar i jędrna skóra 

często wydają nam się nieosiągalne. Zabiegane, 

zapracowane zwykle nie mamy czasu ani energii na 

wizytę w siłowni. każde spojrzenie w lustro uświadamia 

nam nieubłagany bieg czasu. Martwią nas również 

odkładające się tu i ówdzie kilogramy. czasu nie da się 

zatrzymać, można go jednak powstrzymać…

Maximus – 
powrót do młodości, 
czyli piękno bez skalpela


