
Aparelho que massageia o corpo por meio de sucção ou pressão negativa. É composto por dois
rolinhos que ao deslizar sobre a pele melhora a circulação local e ajuda na eliminação de toxinas.
É muito eficiente no combate de gordura localizada e celulite, uma vez que atua como
remodelação dos contornos corporais além de promover drenagem linfática e aumentar a
produção de colágeno (substância responsável pela elasticidade da pele.
É indicado também no pós operatório de cirurgia já que ajuda na prevenção e tratamento de
fibroses e cicatrizes hipertróficas.
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VACUOTERAPIA OU ENDERMOTERAPIA

O tratamento com aparelho de vacuoterapia é indicado para fins
estéticos faciais e corporais, sendo que as regiões onde o
tratamento pode ser feito são abdômen, costas, glúteos e pernas.
Entre as indicações da vacuoterapia estão a diminuição de celulite,
estrias e gordura localizada, a remoção de cravos, a drenagem
linfática, a atenuação de cicatrizes, queimaduras e rugas
e cuidados com a pele antes e depois de cirurgia plástica.
A vacuoterapia também é indicada para auxiliar na traumatologia,
na reumatologia, na flebologia, na linfologia,
em tratamentos dermatológicos, no tratamento de edemas e no
estímulo ao sistema linfático.

Benefícios
· Diminui a celulite e gordura localizada;
· Alivia tensões musculares; Proporciona relaxamento e bem-estar, pois se trata de um tipo de
massagem.
· Favorece a eliminação de toxinas;
· Promove a drenagem linfática;
· Estimula a produção de colágeno;
· Tonifica e diminui a flacidez da pele;
· Maior produção de colágeno e elastina, o que melhora a aparência da pele e o tônus muscular;
· Melhoria na circulação sanguínea, responsável pela condução e remoção de várias substâncias
pelo organismo.
Contraindicações
-Tumores e afecções de pele, flebites, tromboses, hérnias, fragilidade capilar, doenças infecciosas
evolutivas, reumatismo, pessoas com distúrbios de sensibilidade.
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