
Karboksyterapia usuwanie rozstępów 

 

Karboksyterapia terapia Co2 w leczeniu otyłości i usuwaniu cellulitu 

 
Karboksyterapia to metoda leczenia dwutlenkiem węgla, który nazywany jest "cudownym 

gazem". Metoda ta uważana jest za przełom w medycynie i kosmetologii. To bezpieczna i 

nieinwazyjna metoda pomagająca zwalczać problemy takie jak: cellulit, blizny, rozstępy, 

nadmiark tkanki tłuszczowej.  

Jak to działa? 

 

Infuzja CO2 prowadzi do zwiększenia przepływu krwi, tlenu i składników odżywczych do 

leczonego obszaru oraz poprawy mikrokrążenia i odnowy komórek. Odpowiedzią skóry na 

iniekcje CO2 jest reakcja zapalna 

Karboksyterapia terapia CO2 

Twoja skóra jest wiotka i mało napięta? Denerwują Cię nieustępujące cienie wokół oczu? 

Masz problem z cellulitem lub nadmiarem tkanki tłuszczowej? Wszystkie te problemy 

zażegnać można dzięki nowej i rewelacyjnej metodzie, którą jest karboksyterapia! 

Już dziś umów się na wizytę w naszym śląskim Studio Urody i zapewnij sobie lepszy wygląd. 

Jeśli jednak nie jesteś do końca przekonana co do tej metody, to zachęcamy Cię do tego, aby 

się z nią dokładniej zapoznać! Zapewniamy, że już za chwilę zdasz sobie sprawę, że chcesz 

odwiedzić nasz salon kosmetyczny w Jaworznie! 

 

Czym jest karboksyterapia? 

Karboksyterapia to metoda leczenia uznawana przez wielu ekspertów za jednej z 

największych przełomów w medycynie i kosmetologii. Polega ona na leczeniu dwutlenkiem 

węgla, nazywanym często "cudownym gazem". 

Karboksyterapia jest całkowicie bezpieczna i mało inwazyjna. Została również sprawdzona 



klicznie, dzięki czemu zdobywa zaufania coraz większej ilości osób, które niezwykle 

zadowolone są z efektów jej działania. 
 

Karboksyterapia polega na śródksórnym lub podskórnym wprowadzaniu kontrolowanej 

ilości dwutlenku węgla (co2). 

Podanie dwutlenku węgla sprawia, że organizm ma wrażenie, iż jest niedotleniony. 

Reaguje on na to zwiększeniem dopływu krwi w leczonym miejscu. To zaś zbawiennie na nie 

wpływa pomagając w leczeniu, zwłaszcza gdy zabieg jest kilkukrotnie powtarzany. 

 Po prawidłowo przeprowadzonej karboksyterapii skóra jest grubsza, bardziej elastyczne, 

bardziej atrakcyjna i zdrowsza! 

 

Metoda ta jest bardzo bezpieczna i stosować można ją niezależnie od pory roku, 

nasłoneczneinia czy też temperatury otoczenia. Nie czekaj, ale już dziś umów się na zabieg 

karboksyterapii! 

Na co pomaga karboksyterapia? 

Karboksyterapia to metoda leczenia, która pomocna jest w przypadku walki z bardzo dużą 

ilością schorzeń i niedoskonałości skórnych. Pomaga ona między innymi na: 

wiotką i mało napiętą skórę, 

cienie wokół oczu, 

rozstępy i blizny, 

nadmiar tkanki tłuszczowej, 

cellulit, 

objawy Reynoulda, 

zaburzenia krążenia obwodowego, wspomagająco w niewydolności żylnej, 

-wspomagająco w łuszczycy, 

-trudno gojące się rany. 

 

Jak widzisz zakres możliwośći tej metody leczenia jest niezwykle wysoki. Jeśli masz problem 

z którymkolwiek z wymienionych powyżeń schorzeń, to zadzwoń do nas już dziś, a zapiszemy 

Cię na pierwszy zabieg karboksyterapii! 

Przygotowanie do zabiegu karboksyterapii 

Pacjent decydujący się na skorzystanie z tej metody leczenia musi pamiętać o tym, aby w 

dniu zabiegu nie stosować żadnego rodzaju kramów i nie korzystać z pływalni. 

Warto jednak zauważyć, iż zaraz po zabiegu może on wrócić do swojej normalnej 

aktywności. 

W większości przypadków pacjentom proponujemy realizację od kili (5-8) do kilkunastu (12-

18) zabiegów. Ich ilość zależy od charakteru probelmu, z którym pacjent się do nas zgłosił. 

Czego spodziewać się po zabiegu? 

Sam zabieg wywołać może u pacjenta mały dyskomfort, związane jest to z ukłuciem i 

wprowadzeniem gazu pod skórę. W efekcie tego działania skóra i tkanka podskórna ulegają 

rozwarstwieniu, co wywołać może pieczenie czy też minimalny ból. 

Obszar skóry leczonej metodą karboksyterapii po zabiegu może być zaczerwieniony, 



natomiast gaz znajdujący się pod skórą wywołać delikatne trzaski. Na leczonym ciele 

pojawić mogą się również drobne siniaki związane z ukłóciami igłą. 

 

Przeprowadzenie terapii tą metodą nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zatorów z uwagi na 

to, że wprowadzony pod skórę gaz jest wchłaniany do organizmu w ciągu 5 minut, a 

następnie wydalany jest wraz z wydychanym powietrzem. 

Przeciwwskazania do karboksyterapii 

Każda metoda leczenia ma swoje przeciwwskazania, podobnie jest z karboksyterapią, która 

nie jest polecana: 

- osobom z ciężką niewydolnością płuc, 

- osobom z cieżką niewydolnośćią serca, 

- osobom z ciężką niewydolnością nerek, 

- osobom przechodzącym terapię inhibitorami anhydrozy węglanowej. 

Czy karboksyterapię można łączyć z innymi metodami leczenia? 

Karboksyterapia jest metodą leczenia, która zdecydowanie łączyć może się z innymi 

sposobami leczenia. Jest to wręcz zalecane, ponieważ każdy z nas doskonale zdaje sobie 

sprawę, że przy większym zaangażowaniu łatwiej poradzić sobie z różnymi problemami. 

 Z tego też powodu działa ona wyjątkowo skutecznie, gdy łączona jest na przykład z innymi 

metodami leczenia cellulitu czy też lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej. 

Dobrym uzupełnieniem karboksyterapii są również metody takie jak: leczenie falami 

akustycznymi, mezoterapia, peeling, IPL i laseroterapia. 
 

Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Zadzwoń! Odpowiemy na każde z Twoich pytań! 

Zapraszamy na zabieg karboksyterapii w naszym salonie na Śląsku! 

 


