
SPECIÁLNÍ GELY PRO BOJ S LIPEDÉMEM 
 

TERAPIE POMOCÍ SPECIÁLNÍCH GELŮ 

Velmi nám záleží na spokojenosti našich klientek a máme radost, když 

je díky úspěšnosti našich zákroků můžeme činit šťastnějšími a pomáhat 

jim tak v boji s lipedémem. Léčba i prevence lipedému představuje 

dlouhodobý, často celoživotní proces a vyžaduje tzv. celostní přístup, 

tedy přístup zahrnující více oblastí života pacientky.  

Klinika aestea doporučuje v rámci léčby lipedému, coby doplněk 

liposukce, léčebnou metodu MUDr. René Vlasáka zvanou Water 

balance therapy, která se opírá o šest základních pilířů, a to výživu, 

pohyb, kompresi, lymfodrenáž, farmakoterapii a telemedicínu. 

Efektivní součástí farmakoterapie je i aplikace speciálních 

gelů přímo na lokality postižené lipedémem, a to jak                        

v souvislosti s liposukcí, tak v rámci dlouhodobé/celoživotní 

terapie.  

„V oblasti farmakoterapeutického léčení 

lipedému spolupracuje aestea se špičkovou 

laboratoří BIOCEN Laboratories s.r.o.“ 

GEL URČENÝ PRO OBDOBÍ BEZPROSTŘEDNĚ PO 

LIPOSUKCI 

Klinika aestea se spojila se špičkovou laboratoří BIOCEN Laboratories 

s.r.o., která výhradně pro nás vyvinula gel AESTEA POST-LIPO 

COMPLEX TREATMENT, který je určen k aplikaci v období 

bezprostředně po liposukčním zákroku, zlepšuje průběh hojení, snižuje 

bolest a otoky.  

Tento gel je k dostání pouze na naší klinice.  

GELY URČENÉ PRO APLIKACI V RÁMCI CELOSTNÍHO 

BOJE S LIPEDÉMEM 

Pro zvýšení efektivity liposukce, léčby lipedému a s ním spojených potíží 

bychom našim klientkám rádi doporučili i další produkty od BIOCEN 

Laboratories, a to zejména: 

❖ CBD ANTI-EDEMA EMULGEL 

 

❖ CBD ANTI-CELLULITE & SLIMMING BODY SERUM 

 

❖ CBD ICE SKIN GEL 

 

 

DRUHY GELŮ 

 

Klinika aestea nabízí jak speciálně 

pro nás vyvinutý gel, určený 

k aplikaci v období bezprostředně 

po liposukcí, tak gely, jejichž 

používání doporučujeme coby 

součást celostní a celoživotní 

terapie. 

 

 

 

 

 

Gely jsou k zakoupení na 

klinice aestea, nebo u 

Neobotanics Německo  

(odkaz níže nebo na našich stránkách) 

 

Při zadání slevového kódu aestea10 

obdržíte desetiprocentní (10 %) slevu 

na celý nákup. 

 

 
 



CBD ANTI-EDEMA EMULGEL  

Tento gel doporučujeme coby hlavní součást komplexní           

a dlouhodobé terapie proti lipedému. Je určen pro ošetření 

pokožky s otoky, lipedémem a lymfedémem. 

Okamžitě osvěžující emulgel s CBD a bioflavonoidy pro ošetření 

pokožky s otoky. Krémový gel kombinuje protizánětlivé kanabinoidy   

z konopí se směsí esenciálních olejů z citronu, cypřiše, lavandinu, máty 

rolní a cistu ladanového a účinnou látku LEGACTIF. Ta obsahuje 

rostlinné extrakty ze zlatobýlu, citronu a listnatce pichlavého s klinicky 

prokázaným účinkem, které díky obsahu naringinu, hesperidinu, 

rutinu a ruscogeninu stimulují mikrocirkulaci krve, snižují otoky, 

působí protizánětlivě a přinášejí okamžitou úlevu při aplikaci                     

na pokožku. 

   CBD ANTI-CELLULITE & SLIMMING BODY SERUM  

 Gel pro zpevnění a ošetření pokožky s celulitidou. Díky 

klinicky ověřené účinné látce lze dosáhnout až 37% redukce 

celulitidy za 56 dní. 

Sérum s CBD proti celulitidě NEOBOTANICS® speciálně vyvinuté pro 
ošetření pokožky s celulitidou a nadbytkem tukové tkáně během 
několika týdnů viditelně zlepšuje vzhled pokožky s celulitidou. 
Kombinuje protizánětlivý kanabidiol (CBD) ve vysoce účinné 
neomicelární nano-formě s esenciálními oleji z citronu, cypřiše, 
lavandinu, máty rolní a cistu ladanového a klinicky ověřenou účinnou 
patentovanou látkou ISO-SLIM COPLEX™, která díky obsahu 
kofeinu, karnitinu, genisteinu a výtažku z mikrořasy spiruliny pomáhá 
viditelně redukovat celulitidu, aktivovat hubnutí a zvyšovat elasticitu  
a pevnost pokožky. Přípravek byl navržen ve spolupráci                                   
se specializovanou klinikou tak, aby stimuloval mikrocirkulaci, působil 
na pojivové tkáně a na zánět, viditelně redukoval celulitidu a snižoval 
akumulaci tuků. 

CBD ICE SKIN GEL 

Chladivý gel na bolavé svaly poskytující rychlou úlevu při 

jejich ztuhlosti a bolesti  

Chladivý emulzní gel s protizánětlivým kanabidiolem ve vysoce účinné 

neomicelární nano-formě, mentolem, konopným olejem                                 

a esenciálními oleji z máty, borovice a vavřínu v kombinaci s masáží je 

vhodný pro rychlou úlevu při ztuhlosti a bolesti svalů. Efektivně působí 

při bolavých a namožených svalech, odstraňuje pocit únavy po zvýšené 

fyzické i sportovní námaze. CBD Neomicelární NANO-Technologie. 
 

 

 

Gely jsou k zakoupení buď na klinice aestea, nebo u Neobotanics Německo: https://bit.ly/2YzARSJ 

Při zadání slevového kódu aestea10 obdržíte desetiprocentní (10 %) slevu na celý nákup. 

POZNÁMKA - 10% voucher na celý sortiment a celý nákup. U každého kupujícího lze uplatnit pouze jednou, vyhodnocováno měsíčně. Nelze kombinovat s 

dalšími automatickými slevami. Zákazníci nemohou zadat kód, pokud je již při placení uplatněna automatická sleva. 

 

  

 

https://bit.ly/2YzARSJ

