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O MELHOR MUNDO DE 2
TECNOLOGIAS AGORA
COMBINADAS PARA O
TRATAMENTO DA CELULITE.

+
RESULTADOS INCOMPARÁVEIS
EM APENAS 8 SESSÕES
DE TRATAMENTO.
• PROCEDIMENTO NÃO INVASIVO
• INDOLOR
• SEGURO
• RECUPERAÇÃO IMEDIATA

CONHEÇA O PROGRAMA DE
TRATAMENTO EXCLUSIVO QUE
DEIXA VOCÊ LIVRE DA CELULITE
E COM TUDO EM CIMA.

Bottoms UP® é um programa de tratamento que
oferece uma proposta exclusiva para o combate e
redução da celulite, levando até você uma opção
em procedimento não-invasivo, seguro, sem dor,
sem tempo de recuperação e com RESULTADOS
INCOMPARÁVEIS. As tecnologias de última geração,
especialmente desenvolvidas e combinadas para o
delineamento do contorno corporal, são capazes
de induzir à quebra dos septos fibrosos da celulite
e romper os depósitos de gordura, aumentando
ainda permeabilidade celular local e o processo de
regeneração das fibras de colágeno e elastina do
tecido subcutâneo, resultando em uma pele muito
mais firme e livre da temida aparência de casca de
laranja.

MAS, O QUE CAUSA
A CELULITE?
A lipodistrofia ginóide, o nome clínico para celulite, é
uma alteração causada pelo acúmulo de gordura, água
e toxinas nas células, fazendo com que elas fiquem
cheias e endurecidas, deixando o local com ondulações,
retrações e nódulos que se manifestam na pele através
do famoso aspecto de casca de laranja. A celulite é
causada por alterações no tecido gorduroso sob a pele,

em conjunto com alterações na microcirculação e
consequente aumento do tecido fibroso.
São várias as causas atualmente conhecidas da
celulite. O excesso de peso é um fator determinante,
mas muitas mulheres que tem uma faixa de peso
regular ou até abaixo do normal podem apresentar
uma alteração no equilíbrio entre a quantidade
de gordura do corpo e a massa muscular. Então,
uma mulher magra pode ter uma proporção maior
de gordura e menor de musculatura, mantendo
normal ou baixo o seu peso final. Este excesso de
gordura, associado à ação dos hormônios femininos
e alterações na microcirculação e nódulos linfáticos
pode resultar na formação da celulite. Existem outros
fatores externos que contribuem para o surgimento da
celulite, tais como cigarro, estresse, uma alimentação
desequilibrada, poluição e, claro, o sedentarismo.

ESTIMA - SE QUE

85% À 98%
DAS MULHERES ACIMA DE
16 ANOS TÊM CELULITE,
INDEPENDENTE DA SUA
ALTURA OU PESO.

EU TAMBÉM QUERO FICAR COM TUDO
EM CIMA E LIVRE DA CELULITE.

“Fiquei impressionada com o Bottoms UP. O tratamento
é tranquilo, sem dor e o melhor de tudo, é que não tive que
mudar nada em minha rotina pois não é um procedimento
invasivo. Recomendo!”

RESULTADOS INCOMPARÁVEIS.

Anna Cláudia Faria – São Paulo - SP

“Recomendo o Bottoms UP a todas que queiram dizer adeus à
celulite e aquela aparência de casca de laranja. Já faz 5 meses
que realizei o procedimento e o resultado é incrível!”
Carolina Santos – Belo Horizonte - MG

“Achava que meu caso não tinha solução, pois sempre tive
muita celulite. Estou impressionada com a transformação que
o Bottoms UP fez com o meu corpo e com a minha altoestima!”
Marina Mallmann - Porto Alegre – RS

“O Bottoms UP superou minhas expectativas. Além da
minha pele ter ficado lisinha, sem celulite, delineou também
o meu bumbum e deixou tudo em cima! Quem quer se livrar
da celulite e não tem tempo de ir à academia todo dia, faça
Bottoms UP!”
Roberta Marra Cineli - Rio de Janeiro – RJ
Fotos cortesia de Valéria Campos, médica dermatologista. Jundiaí, SP

QUERO CONHECER O PROGRAMA
DE TRATAMENTO BOTTOMS UP®.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE
TRATAMENTO BOTTOMS UP®?

Bottoms UP® é um programa de tratamento
exclusivo que combina as tecnologias de
CelluSonic® e TRYNEA® em um exclusivo
programa de tratamento.

A oscilação das ondas acústicas induzem a
vibração do tecido conjuntivo, atuando na
disrupção mecânica dos nódulos da celulite,
estimulando ainda a circulação do fluxo
sanguíneo no local enquanto relaxando e
contraindo a região no intuito de aumentar
a elasticidade do tecido subcutâneo e o
metabolismo local.

O estímulo da microcirculação e o
crescimento de novos capilares aumentam
a oxigenação e o metabolismo celular da
região tratada.

Os pulsos acústicos também ajudam na
regeneração dos fibroblastos. Com isso,
novas fibras de colágeno e elastina são
criadas, mais firmes e densas.

A oscilação das ondas acústicas radiais de CelluSonic
induzem a vibração do tecido conjuntivo, atuando na
disrupção mecânica dos nódulos e septos da celulite.

O estímulo mecânico do sistema linfático
atua na redução do edema dos adipócitos
pelo extravasamento das toxinas das células
de gordura (adipócitos) a nível subdérmico.

O PROGRAMA DE TRATAMENTO
BOTTOMS UP® TRAZ UMA
PROPOSTA EXCLUSIVA PARA O
TRATAMENTO DA CELULITE.

A energia da radiofrequencia multipolar
de TRYNEA® atua no aquecimento
controlado e homogêneo da gordura
subcutânea, de modo a reduzir o volume
aparente da celulite. Além disso, o
processo estimula ainda a regeneração das
fibras de colágeno e elastina, que reduz a
flacidez e deixa a pele muito mais firme e
com contornos muito mais bem definidos.
A massagem profunda produzida pelo
sistema de endermoterapia pulsada, aliada
ao sistema de LASER de baixa intensidade,
é capaz de potencializar ainda mais o efeito
metabólico da circulação local.

A tecnologia de radiofrequência multipolar
e multidirecional penetra no tecido e atua
na desnaturação das células de gordura.
Isso reduz o tamanho dos adipócitos e
melhora a aparência externa da celulite.

A radiofrequencia multipolar e multidirecional
de TRYNEA, aliada à endermoterapia, atuam na
desnaturação da gordura subcutânea, reduzindo o
volume aparente da celulite.

O sistema de massageamento com
endermoterapia por pressão negativa
auxilia no rompimento dos septos fibrosos
causadores da celulite.
O LASER de baixa intensidade atua
como um reforço no estímulo à
microcirculação local, auxiliando no
processo de regeneração e no aumento do
metabolismo celular.

O PROCEDIMENTO É DOLOROSO?
Bottoms UP® é um procedimento confortável para a maioria
dos pacientes - muito parecido com uma massagem profunda
no tecido, com alguma sensação de aquecimento mais ou
menos intensa a depender do volume de tecido adiposo
no local ou intensidade do tratamento. No caso de graus de
celulite mais elevados, pode ser que a dor seja perceptível. O
plano de tratamentos é usualmente pensado para adequarse à sensibilidade individual do paciente, buscando oferecer
sempre o máximo conforto possível.

O QUE DEVO ESPERAR NO
PÓS-TRATAMENTO IMEDIATO?
É normal experimentar alguma leve sensação de aquecimento
nas horas seguintes ao tratamento, com alguma vermelhidão
visível e persistente no local do tratamento. No dia seguinte, é
ainda possível que a região esteja com um grau de sensibilidade
maior que o habitual. Seu médico é quem pode recomendar a
melhor conduta para o pós-tratamento com Bottoms UP®.

QUAL O TEMPO DE
RECUPERAÇÃO ESTIMADO?
Bottoms UP® um programa de tratamento que não oferece
tempo de recuperação e você pode voltar à rotina normal de
atividades logo após o término da sessão de tratamento.

O PROCEDIMENTO É SEGURO?
As tecnologias combinadas no programa de tratamentos
Bottoms UP® são consagradas na medicina e possuem uma
literatura clínica extensa que, além de trazerem resultados
únicos, possuem comprovação científica acerca da segurança
do procedimento.

QUANDO POSSO NOTAR OS
PRIMEIROS RESULTADOS?
A melhoria dos resultados do programa de tratamentos Bottoms
UP® é gradual, ainda que na primeira sessão a área tratada
já aparente certa firmeza, com contornos melhor delineados e
alguma redução do volume de gordura. No entanto, é a partir
da quarta ou quinta sessão de tratamento que você notará uma
melhora sensível na aparência do local.

QUANTAS SESSÕES DE TRATAMENTO
SÃO NECESSÁRIAS?
A máxima em resultados é obtida após o término de plano de
tratamentos, que contempla 8 sessões e pode ser realizado
em intervalos semanais ou quinzenais, a depender da sua
disponibilidade.

E OS RESULTADOS SÃO
DURADOUROS?
Você deve seguir o plano de tratamentos de acordo com
o indicado pelo médico. A recomendação essencial é que
existam sessões de tratamento periódicas para a manutenção
da máxima nos resultados obtidos. Mas, lembre-se que assim
como todas as tecnologias disponíveis no mercado, sejam elas
cirúrgicas ou não-invasivas, a eficácia e duração dos resultados
é sempre ampliada se você praticar hábitos de alimentação
saudáveis e com exercícios regulares.

A VYDENCE Medical™ é a maior empresa de aparelhos
médicos com enfoque na dermatologia, cirurgia plástica e
cirurgia vascular no Brasil. Oferece soluções em tecnologia
capazes de atender às necessidades específicas dos
pacientes, tratando desde a acne ativa à gordura localizada,
e passando pela terapia capilar e remoção de pelos e
tatuagens. A VYDENCE™ disponibiliza as mais modernas
e avançadas tecnologias de tratamento para a máxima
segurança e performance de resultados.

@vydence

