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Congelar e eliminar deﬁnitivamente as células
de gordura, sem ir ao Polo Norte, não é um ﬁlme
de ﬁcção cientíﬁca. É uma realidade estética
e está a dois passos de distância. Por Susana Chaves.
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Zeltiq LipoPro

Clínica de Nutrição de Lisboa
O que é? Uma alternativa não cirúrgica
à eliminação da gordura localizada através
da criolipólise, procedimento que elimina
de forma permanente as células adiposas.
Como funciona? O aparelho suga a prega
de pele previamente escolhida e arrefece
significativamente a zona afetada,
durante uma hora de tratamento.
Número de sessões recomendadas?
Uma sessão por cada zona, sendo que
numa sessão podem ser necessárias duas
aplicações (ou mais) consoante a dimensão
da área a tratar.
Acompanhamento nutricional
É estabelecido um plano alimentar consoante
os objetivos gerais e, após cada sessão, é
recomendada uma dieta líquida de 3 dias.
Resultados obtidos Dois meses após
o tratamento com Zeltiq e com o plano
alimentar: menos 5 kg de peso, menos
8 cm debaixo do peito; menos 9 centímetros
no estômago; menos 11,5 na anca e menos
13 cm no umbigo.
Preço Consulta inicial ¤ 100 (com exame
ao metabolismo); Zeltiq: cada aplicação
a partir de ¤ 450, por zona.
Contactos www.nutricionista.com
Tel. 213 462 000
pelo fim da massagem que traz a pele de volta à
sua aparência normal. No fim, fica apenas a sensação de “formigueiro” e pele dorida que vai passando nos dias seguintes. Os resultados começam
a notar-se à medida que o corpo vai eliminando,
de forma natural, a gordura tratada. Todo o processo é acompanhado pelo nutricionista que pode
sugerir uma vigilância analítica para controlo dos
valores hepáticos pois o processo de eliminação
pode sobrecarregar o fígado de forma temporária.
O Natal passa, o ano novo também e com eles
deixo para trás tentações, mas também os piores
hábitos alimentares e as rotinas sedentárias. Recomecei o exercício físico e sou fiel às novas regras alimentares. Dois meses depois do início do
tratamento, naquela que é a principal reavaliação, temos de repetir as medições por diversas
vezes, tão incríveis que são os resultados. Além
dos 5 kg perdidos, alcancei os 22,37% de massa
gorda (sou fit!), perdi entre 8 e 13 cm de o
vlume,
na zona da cintura e das ancas e os resultados
mantêm-se, passados agor a mais de quatr o
meses. Não podia estar
mais feliz e determinada a “congelar” estes resultados e a alegria de
os ter alcançado, para
sempre. n
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