
A Hidro Lipo Distrofia Gynoide, mais conhecida como celulite, trata-se de uma afecção do tecido
conjuntivo adiposo, com modificações do tecido subcutâneo e evolução gradativa. Existem vários fatores
que podem desencadear sua formação: hormônios, estresse acumulativo, problemas de postura,
calçados e roupas inadequados, sedentarismo, obesidade e alimentação.

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, a celulite ocorre por decorrência de estagnação de líquidos
orgânicos, pelo excesso alimentar, frio e umidade externa, pela hereditariedade, deficiência do Baço, Rins
e Pulmões de drenar, pela desarmonia do Fígado em decorrência das flutuações hormonais na
adolescência, pela fadiga e até por aspectos emocionais. O tratamento através da Acupuntura Sistêmica
harmoniza estes desequilíbrios através da eletro-estimulação e/ou sedação de pontos específicos,
moxabustão, ventosaterapia por deslizamento, auriculoterapia, acompanhamento alimentar e terapia
floral.

Benefícios do tratamento: melhorar o tônus muscular, ativar a circulação sanguínea, linfática e energética
da pele, promover a drenagem linfática, favorecendo no rejuvenescimento e viscosidade da pele com
diminuição da gordura localizada e da celulite, facilitando assim o emagrecimento. A sessão é realizada
em decúbito ventral e dorsal, utilizando pontos específicos para estimular nervos, músculos e tecidos do
corpo, impulsionando o organismo a produzir substâncias anti-inflamatórias, analgésicas e
antidepressivas. A agulha ativa uma resposta através de uma microagressão localizada, onde ocorre uma
reação local e no sistema nervoso central, com a liberação de diversas substâncias, como a histamina,
prostaglandinas, endorfinas e simpatomiméticos, responsáveis pela melhora do fluxo de líquidos e pela
ativação de colágeno. A aplicação não é apenas local, mas também em pontos relacionados aos órgãos
que possam ter deficiência no funcionamento, como o pâncreas ou o baço. A acupuntura é considerada
um tratamento complementar de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), porém um
tratamento com excelentes resultados, principalmente por tratar as causas do problema e trazer maior
satisfação nos resultados.
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