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MODUS SELÜLİT AKUSTİK 
DALGA TERAPİ SİSTEMİ

AWT NEDİR?
AWT Acoistik Wave Therapy’nin kısaltması olup, akustik dalga tedavisi olarak 
bilinmektedir. Bu tedavi ile bölgesel zayıflama ve selülit tedavisi sağlanmaktadır. 
Ultrason dalgalarından 20 kat daha yüksek enerjili dalgalar olmalarına karşın 
dokuda ısı, ağrı, acı ve yanık oluşturmazlar.

AWT cilt, cilt altı yağ doku, bağ doku, dolaşım sistemi kaslar ve metabolik sistemi 
düzenleyen tam kat doku aktivasyon tedavisidir. Bunun doğal sonucu olarak selülit 
giderilir, cilt sıkılaşır ve yağ doku hacmi azalır.

AWT Sistemi tarafından üretilen akustik dalgalar, uygulanılan dokularda yaptığı 
mekanik uyarılar ve bazı biyoaktif maddelerin salgılanmasını tetikler. Böylece 
dokuda yeni damar oluşumu ve ortamdaki oksijenarasyonun artması sağlanmış 
olur. Bu durumda dokunun iyileşmesi hızlandırılır. 

AWT’nin cilt ve yağ doku üzerindeki etkileri Avrupa’da çok merkezli çalışmalar ile 
ispatlanarak zayıflama ve selülit giderme amacıyla kabul görmüştür. AWT muadili 
olan bir tedavi değildir, çok daha kısa seanslarla hızlı sonuçlar alınmış, etki me-
kanizması çeşitli bilimsel araştırmalar tarafından doğrulanmıştır.
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AWT NASIL ETKİ EDER?
AWT ile zayıflama tedavisinde temel etki mekanizması akustik ses dalgalarıdır. 
Bu ses dalgaları deri altındaki dirençli yağ dokuları hedef alınarak işlem 
yapıldığında ses dalgaları yağ zarları üzerine bir baskı uygular. Bu baskıya 
dayanamayan yağ zarları yırtılır ve zar içine sıkışan yağlar bir anda serbest kalır. 
Serbest kalan yağlar AWT etkisi ile özel uygulama tekniği ile hızlanan metaboliz-
ma sayesinde kısa sürede dışarı atılır ve bölgesel zayıflama elde edilir. 

AWT dokuda isteğe bağlı olarak 6-12 cm derinliğe kadar hiçbir yan etki, birikim, 
hasar veya renk değişikliği yapmayan şok dalgaları ile tam kat doku aktivasyonu 
sağlar. 

AWT’deki şok dalgaları sayesinde;
Cilt elastikiyeti artar ve sıkılaşır.
Fibröz bantlar çözülerek cildi bırakır ve selülit giderilir.
Yağ hücrelerinde hücre zarı geçirgenliği artarak yağ dokuda volüm kaybı oluşur.
Kan dolaşımı ve lenfatik dolaşım güçlenerek düzenlenir.
Kaslarda biyomekanik stimülasyon ve pasif egzersiz ile kas kondüsyonu artar, 
kalori harcanır.
Doku enzim aktiviteleri ile lokal ve genel lipofiz etkisi oluşturur.
Metabolizma hızını artırarak kilo vermeye yardımcı olur.

ÖNCESİ AWT UYGULAMA SONRASI
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Ciltte kolajen sentezini uyarır, elastin oranı yüksek kaliteli kolajen sentezini 
tetikleyerek cilt gerginliğini sağlar. Cilt altı bağ dokuda kısalmış, kalınlaşmış, 
deforme olmuş fibröz bantları mekanik etkiyle ayrıştırarak cildin girintili çıkıntılı 
görünümünü ortadan kaldırır.

Canlı yağ dokusunda şok dalgalarının 1450 m/sn yayılım hızına ulaştığı ve hücre 
zarı geçirgenliğini arttırarak yağ hücresi içerisinde immobil halde bulunan yağın 
hücreler arası mesafeye boşalmasını sağladığı deneysel olarak ispatlanmıştır. 
Buraya boşaltılan mikro yağ damlacıkları hücreler arası sıvı içerisinde kılcal lenf 
damarları ile dolaşıma katılarak enerji döngüsüne girer ve metabolize olurlar.

Adipoz yani yağ dokuda hücre zarı geçirgenliğinin geri dönüşlü (reversible) 
olarak değişmesi önemlidir. Zira yağ hücrelerini öldürmek, parçalamak veya yok 
etmek amacımız değildir. Çünkü yağ hücreleri vücutta fizyolojik önemi olan 
hücrelerdir (östrojen, insülin, seratonin vs). Yağ hücrelerinin ölmesi demek yağ 
nekrozu denen ciddi bir problemdir ve cerrahi direnaj gerektirir.

AWT yağ doku fizyolojisini bozmadan, yağ doku hacmini dengeli bir şekilde 
azaltan insan sağlığına zararlı olmayan bir cihazdır.

AWT'de kullanılan şok dalgaları ile dokularda arteriyel ve venöz dolaşımın düzen-
lendiği, doku kanlanmasının ve doku beslenmesinin arttığı böylece daha aktif bir 
bağ doku elde edildiği ispatlanmıştır.  Aynı zamanda şok dalgaları lenf damar-
larının düz kaslarını uyararak solucanvari kasılmalarla (peristaltizm) lenfatik dire-
najı arttırır ve hem serbest kalan yağ mikro damlacıklarını hem de ödem sıvısını 
dokudan uzaklaştırır.

AWT'deki şok dalgaları biyomekanik stimülasyon ile kaslarda pasif jimnastik 
benzeri etki yaparak hem enerji yakılmasına, hem de kas kondisyonu sağlanması-
na neden olur. Ayrıca kaslardaki yüksek frekanslı bu uyarılar ile kasılmalar sonucu 
kan ve lenf damarlarında direnaj daha da artar.

Akustik dalgalar vücuttaki enerji noktalarını ve sempatik zincirleri güçlü ve 
yüksek frekanslı mekanik enerji ile uyararak genel metabolizma hızını maksimum 
düzeye çıkarır. Bu sayede diyet yapan hastalarda karşılaşılan metabolizmanın 
yavaşlaması sonucu kilo vermenin durması sorunu, diyet programı, AWT ile kom-
bine edildiğinde ortadan kalkar.

AWT KULLANIM ALANLARI 
VE TEDAVİLER
Selülit tedavisi
Cilt ve bağ dokusu sıkıştırma
Enzimatik lipoliz
Skar ve kırışıklık tedavisi
Gebelik çatlakları
Örümcek ağı tipi varis tedavileri
Liposuction sonrası çabuk iyileşme
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SELÜLİT
Selülit, cilt altındaki bağ dokusunun esnek-
liğini kaybedip, deri altındaki yağ dokuları 
tarafından derinin içe doğru çekilmesi 
sonucu deri yüzeyinin portakal kabuğu 
görünümü alması ile oluşur. Şok dalgaları, 
yağların alt dermis içinde oluşturduğu 
çıkıntılar üzerinde etki gösterirken, üretilen 
şok dalgaları deriden ve yağlardan geçerek, 
yüksek titreşim dalgalarının gücüyle yağları 
tahrip ederek parçalanmalarına yol açarlar 
ve deriyi serbest bırakırlar. Bu sayede daha 
düzgün bir yüzey oluşmasını sağlayarak 
portakal kabuğu görüntüsünü ortadan 
kaldırırlar.

ABDOMEN (KARIN)
Şok dalgaları bölgesel yağ hücrelerini 
etkileyerek dokudan uzaklaştırır. Deri 
yüzeyinin sıkılaşmasını ve toparlanmasını 
sağlar ve cilt gevşekliği sorununu ortadan 
kaldırır. Yapılan çok merkezli klinik 
çalışmalarda vücutta cilt elastikiyetinin 
arttığı, fibröz bantların çözüldüğü, yağ 
doku kalınlığının azaldığı tespit edilmiştir.
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YÜZ
AWT; akustik dalga terapisi, ultrasound dalgasının üstünde bir şok yaratır, bu etki 
hücre hasarı yapmaz, bu sayede üst üste atış yapılabilir. AWT selülit dışında, yüz 
ve boyun bölgesinde, çene altı, kol ve bacak içi sarkmalarda etkili olmaktadır. 
Ameliyatsız lifting etkisi yaparak ciltte sıkılaşma ve toparlanma etkisi sağlar. 
Akustik wave terapisi cilt, cilt altı, bağ ve yağ dokusu, dolaşım sistemi, kaslar ve 
metabolik sistemi etkileyen tam kat doku aktivasyonu sağlar. Bu işlem sonrasında 
yüz ve boyun bölgesindeki cilt sıkılaşır. Yüz germe ameliyatı istemeyen, anestezi 
açısından riskli ve sigara içen kişilerde uygun bir seçenektir.

Akustik dalga cilt altında içinde ilerlerken ısı oluşturmazlar ve dokuda tahribat 
meydana getirmezler. Doku içinde şok dalgaların mekanik gücünden kaynaklı 
olarak metabolik ve iyileştirici özellikleri açığa çıkar. Yüz ve boyun bölgesinde 
kollajen sentezini uyarır, elastin oranı yüksek kaliteli kollajen sentezini artırarak 
cilt gerginliğini sağlar. AWT ile gençleştirme işlemi sırasında cilde gençliğini ve 
gerginliğini veren zamanla DNA yapısı zarar gören ve kendini yenilemesi 
yavaşlayan kollajenin yeniden yapılanması sağlanır. Haftada bir yapılan 7 seans 
uygulama ile daha genç ve bakımlı bir cilde kavuşulur.

AWT göz çevresine, alt yüz ve gıdı bölgesine uygulanır. Orta yağlı ciltlerde 4-6 
seans olarak ayarı düşük, daha yağlı ciltlerde ayarı yüksek uygulanır. Yüz ve gıdı 
bölgesine birlikte uygulama yapılır. 1000 atış yapılır, cilt çok yağlı ise 1500 atış 
yapılır. Troidlere gelmemesi gerekir. Haftada tek seans yeterlidir. 6 hafta uygula-
nabilir.
Şok dalgalarının cilt sıkılaşmasındaki başarısından hareketle geliştirilen özel soft 
başlıklar ile, daha yüzeysel uygulamalar yapılmakta ve cilt gençleştirmede de 
güvenle kullanılmaktadır. Sonuç olarak AWT- Akustik Dalga Terapisi derinin doğal 
elastikiyetini ve sıkılığını geri kazanmasına yardımcı olur. Özellikle boyun ve çene 
bölgesinde etkisi çok fazladır. Herhangi bir ısı enerjisi kullanılmadığı için yaz ve 
kış mevsimlerinde rahatlıkla kullanılır ve işlem sonrasında güneşe çıkıldığında 
herhangi bir problem yaşanmaz.
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AWT HANGİ BÖLGELERE 
UYGULANIR?
Modus Cellulite AWT lokalize ve dirençli olan yağ dokularının kümelendiği tüm 
bölgelerde;
Kalçalarda,
Kolların üst kısımlarında,
Bacaklarda,
Karın bölgesinde,
Yüz bölgesinde uygulanabilir.

AWT TEDAVİSİ KALICI MIDIR?
Modus Cellulite AWT tedavisi anlık değil, kalıcı bir iyileşme sağlar. Sonuçların 
kalıcı olması kişinin kilo korumasına gösterdiği özen ile bağlantılıdır.

AWT TEDAVİ SEANSI UYGULAMA 
SÜRESİ VE SIKLIĞI NEDİR?
Modus Cellulite AWT uygulaması yaklaşık olarak 15-45 dk. sürmektedir. Selülitin 
derecesine göre 3-4 gün aralıklarla 8 ila 10 seans gerekebilir. Öğle arası uygula-
nabilen bu tedavi ile günlük hayatınız etkilenmez. Deri sıkılaşması ve yağ doku 
kayıplar ile diyete gerek kalmadan 4-6 seans ve yaklaşık 2-4 haftada tedavinin 
başarısı açıkça görülmekte, hissedilmekte ve ölçülmektedir. Bölgede %5-12 
arasında incelme görülebilmektedir. 

AWT HANGİ DURUMLARDA 
UYGULANAMAZ?
Ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliği olanlar,
Hamilelik ve emzirme,
Bacakta flebit (toplardamar iltihabı) ve ven trombozu (derin venlerde oluşan 
pıhtılaşma) var ise
Tedavi alanında iltihabi durumların varlığı,
Bacaklarda varis sorunu için cerrahi müdahaleler yapılmışsa,
Ciddi kalp damar rahatsızlığı olanlar,
Tedavi edilmemiş kanama bozukluğu olanlar ya da kan sulandırıcı ilaç almak 
zorunda olanlarda uygulanamaz.

DİĞER UYGULAMALARDAN FARKI
Modus Cellulite AWT selülit, kırışıklık giderme ve incelme cihazıdır. Bunu ultra-
sonik dalgalardan yaklaşık 20 kat daha güçlü akustik şok dalgaları ile yapmak-
tadır. Diğer tüm rakiplerinden en büyük ve eşsiz farkı; sıcak ya da soğuk ısı enerji-
si kullanmadan, yani cilt altı dokusunda termal yanık riski oluşturmadan yağ 
dokunun (adipoz dokunun) kendi fizyoloji mekanizmalarını tetikleyerek yağları 
sağlıklı olarak azaltıyor olmasıdır. 

Var olan tüm diğer sistemler Radyofrekans, Ultrasonik Enerji, Lazer Isısı ya da 
Cryolipoliz (Soğuk Lipoliz) yöntemleri ile cilt altı yağ dokusunda sıcak veya 
soğuk “Termal Hasar” oluşturarak yağı eritmeye çalışırlar. Isı etkisiyle eritilen yağ 
dokusu suction ile oradan uzaklaştırılamadığı için bazen çok ciddi problemlere 
yol açabilir. Bu durum zaman zaman cilt altı dokuda fibrozis denilen sertlik ve 
asimetrik görüntülere sebep olurken zaman zaman da ciltte sarkmalara ve renk 
değişikliklerine neden olmaktadır. 

Modus Cellulite AWT tedavisi ile yapılan uygulama parametreleri her geçen gün 
artmakta ve daha fazla bölgede uygulama imkanı oluşmaktadır. Anestezi ve 
cerrahi bir müdahale gerektirmeden yapılan bir uygulama olması, anlık değil 
kalıcı bir iyileşme sağlanması, herhangi bir yan etkisinin olmaması, vücudu aktive 
etmesi gibi çok önemli etkileri ile en çok başvurulan tedavi yöntemi olmaktadır. 

AWT NASIL UYGULANIR?
Modus Cellulite AWT, özel cihaz yardımı ile uygulama alanına soğuk jel sürüldük-
ten sonra masaj yapar gibi uygulanır.  Yağ dokuları hedef alınarak yağların küme-
lendiği bölgelerde bazı yerlerde hızlı, bazı yerlerde yavaş bir masaj hareketi 
yapılarak uygulanır. Bu masaj, gelişigüzel bir hareket değildir, mutlaka bu konuda 
tecrübesi olan uzman bir kişiye yaptırılmalıdır. 

TEDAVİ SEANSI VE 
SONRASI AĞRILI MIDIR?
Modus Cellulite AWT güvenli, acısız, ağrısız ve konforlu bir tedavi yöntemidir. 
Uygulama yapılacak olan selülitli bölgede anlık yoğun bir basınç ve titreşim 
hissedilmektedir. Hissedilen basınç yağ miktarına bağlıdır. Kişide bölgesel kilo ve 
selülit problemi çok değil ise yani, yağ dokuları az ise hissedilen basınç daha 
fazla olacaktır. Çünkü ses dalgaları yağ dokusu odaklıdır. 
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AWT TEDAVİSİNDE NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ?
Tedavi günü 4 litre, ara günlerde 3 litre su içilmelidir.
Her gün 20 dakika yürüyüş yapılmalıdır.
Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.

NEDEN MODUS 
CELLULITE AWT?
Modus Cellulite AWT selülit, kırışıklık giderme ve incelme cihazıdır. Bunu ultra-
sonik dalgalardan yaklaşık 20 kat daha güçlü akustik şok dalgaları ile yapmak-
tadır. Diğer tüm rakiplerinden en büyük ve eşsiz farkı; sıcak ya da soğuk ısı enerji-
si kullanmadan, yani cilt altı dokusunda termal yanık riski oluşturmadan yağ 
dokunun (adipoz dokunun) kendi fizyoloji mekanizmalarını tetikleyerek yağları 
sağlıklı olarak azaltıyor olmasıdır. 

Modus Cellulite AWT Hastaneler, estetik klinikler, diyet poliklinikleri ve güzellik 
merkezleri için şok dalgalarının maksimum verimlilikte kullanılması ve etkinliği ile 
geniş bir kullanım alanı hedeflenerek tasarlanmıştır.

Modus Cellulite AWT fizik tedavi ve ortopedi kliniklerinde selülit, liposakşın son-
rası toparlanma, gebelik sonrası kırışıklıkların giderilmesi, örümcek ağı tip varisler, 
sıkılaşma terapileri gibi güzellik ve estetik uygulamalarında başarı ile kullanılmak-
tadır. Modus Cellulite AWT kullanımında geniş aplikatör yelpazesi, etkin ritimleri 
ve uzun ömürlü kullanımı ile AWT teknolojisinin verimliliğini en üst seviyeye 
çıkarmıştır.

Modus Cellulite AWT’de Soft Aplikatörler hassas bölgeler için dizayn edilmiştir. 
Ağrılı bölgelere uygulanan şok dalgalarının absorbsiyonu sağlanarak noktasal ve 
bölgesel tedavi amaçlı kullanıma uygun tasarlanmıştır.
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Her gün 20 dakika yürüyüş yapılmalıdır.
Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.

NEDEN MODUS 
CELLULITE AWT?
Modus Cellulite AWT selülit, kırışıklık giderme ve incelme cihazıdır. Bunu ultra-
sonik dalgalardan yaklaşık 20 kat daha güçlü akustik şok dalgaları ile yapmak-
tadır. Diğer tüm rakiplerinden en büyük ve eşsiz farkı; sıcak ya da soğuk ısı enerji-
si kullanmadan, yani cilt altı dokusunda termal yanık riski oluşturmadan yağ 
dokunun (adipoz dokunun) kendi fizyoloji mekanizmalarını tetikleyerek yağları 
sağlıklı olarak azaltıyor olmasıdır. 

Modus Cellulite AWT Hastaneler, estetik klinikler, diyet poliklinikleri ve güzellik 
merkezleri için şok dalgalarının maksimum verimlilikte kullanılması ve etkinliği ile 
geniş bir kullanım alanı hedeflenerek tasarlanmıştır.

Modus Cellulite AWT fizik tedavi ve ortopedi kliniklerinde selülit, liposakşın son-
rası toparlanma, gebelik sonrası kırışıklıkların giderilmesi, örümcek ağı tip varisler, 
sıkılaşma terapileri gibi güzellik ve estetik uygulamalarında başarı ile kullanılmak-
tadır. Modus Cellulite AWT kullanımında geniş aplikatör yelpazesi, etkin ritimleri 
ve uzun ömürlü kullanımı ile AWT teknolojisinin verimliliğini en üst seviyeye 
çıkarmıştır.

Modus Cellulite AWT’de Soft Aplikatörler hassas bölgeler için dizayn edilmiştir. 
Ağrılı bölgelere uygulanan şok dalgalarının absorbsiyonu sağlanarak noktasal ve 
bölgesel tedavi amaçlı kullanıma uygun tasarlanmıştır.



AWT HANGİ BÖLGELERE 
UYGULANIR?
Modus Cellulite AWT lokalize ve dirençli olan yağ dokularının kümelendiği tüm 
bölgelerde;
Kalçalarda,
Kolların üst kısımlarında,
Bacaklarda,
Karın bölgesinde,
Yüz bölgesinde uygulanabilir.

AWT TEDAVİSİ KALICI MIDIR?
Modus Cellulite AWT tedavisi anlık değil, kalıcı bir iyileşme sağlar. Sonuçların 
kalıcı olması kişinin kilo korumasına gösterdiği özen ile bağlantılıdır.

AWT TEDAVİ SEANSI UYGULAMA 
SÜRESİ VE SIKLIĞI NEDİR?
Modus Cellulite AWT uygulaması yaklaşık olarak 15-45 dk. sürmektedir. Selülitin 
derecesine göre 3-4 gün aralıklarla 8 ila 10 seans gerekebilir. Öğle arası uygula-
nabilen bu tedavi ile günlük hayatınız etkilenmez. Deri sıkılaşması ve yağ doku 
kayıplar ile diyete gerek kalmadan 4-6 seans ve yaklaşık 2-4 haftada tedavinin 
başarısı açıkça görülmekte, hissedilmekte ve ölçülmektedir. Bölgede %5-12 
arasında incelme görülebilmektedir. 

AWT HANGİ DURUMLARDA 
UYGULANAMAZ?
Ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliği olanlar,
Hamilelik ve emzirme,
Bacakta flebit (toplardamar iltihabı) ve ven trombozu (derin venlerde oluşan 
pıhtılaşma) var ise
Tedavi alanında iltihabi durumların varlığı,
Bacaklarda varis sorunu için cerrahi müdahaleler yapılmışsa,
Ciddi kalp damar rahatsızlığı olanlar,
Tedavi edilmemiş kanama bozukluğu olanlar ya da kan sulandırıcı ilaç almak 
zorunda olanlarda uygulanamaz.

DİĞER UYGULAMALARDAN FARKI
Modus Cellulite AWT selülit, kırışıklık giderme ve incelme cihazıdır. Bunu ultra-
sonik dalgalardan yaklaşık 20 kat daha güçlü akustik şok dalgaları ile yapmak-
tadır. Diğer tüm rakiplerinden en büyük ve eşsiz farkı; sıcak ya da soğuk ısı enerji-
si kullanmadan, yani cilt altı dokusunda termal yanık riski oluşturmadan yağ 
dokunun (adipoz dokunun) kendi fizyoloji mekanizmalarını tetikleyerek yağları 
sağlıklı olarak azaltıyor olmasıdır. 
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Cryolipoliz (Soğuk Lipoliz) yöntemleri ile cilt altı yağ dokusunda sıcak veya 
soğuk “Termal Hasar” oluşturarak yağı eritmeye çalışırlar. Isı etkisiyle eritilen yağ 
dokusu suction ile oradan uzaklaştırılamadığı için bazen çok ciddi problemlere 
yol açabilir. Bu durum zaman zaman cilt altı dokuda fibrozis denilen sertlik ve 
asimetrik görüntülere sebep olurken zaman zaman da ciltte sarkmalara ve renk 
değişikliklerine neden olmaktadır. 

Modus Cellulite AWT tedavisi ile yapılan uygulama parametreleri her geçen gün 
artmakta ve daha fazla bölgede uygulama imkanı oluşmaktadır. Anestezi ve 
cerrahi bir müdahale gerektirmeden yapılan bir uygulama olması, anlık değil 
kalıcı bir iyileşme sağlanması, herhangi bir yan etkisinin olmaması, vücudu aktive 
etmesi gibi çok önemli etkileri ile en çok başvurulan tedavi yöntemi olmaktadır. 

AWT NASIL UYGULANIR?
Modus Cellulite AWT, özel cihaz yardımı ile uygulama alanına soğuk jel sürüldük-
ten sonra masaj yapar gibi uygulanır.  Yağ dokuları hedef alınarak yağların küme-
lendiği bölgelerde bazı yerlerde hızlı, bazı yerlerde yavaş bir masaj hareketi 
yapılarak uygulanır. Bu masaj, gelişigüzel bir hareket değildir, mutlaka bu konuda 
tecrübesi olan uzman bir kişiye yaptırılmalıdır. 

TEDAVİ SEANSI VE 
SONRASI AĞRILI MIDIR?
Modus Cellulite AWT güvenli, acısız, ağrısız ve konforlu bir tedavi yöntemidir. 
Uygulama yapılacak olan selülitli bölgede anlık yoğun bir basınç ve titreşim 
hissedilmektedir. Hissedilen basınç yağ miktarına bağlıdır. Kişide bölgesel kilo ve 
selülit problemi çok değil ise yani, yağ dokuları az ise hissedilen basınç daha 
fazla olacaktır. Çünkü ses dalgaları yağ dokusu odaklıdır. 
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Her gün 20 dakika yürüyüş yapılmalıdır.
Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır.

NEDEN MODUS 
CELLULITE AWT?
Modus Cellulite AWT selülit, kırışıklık giderme ve incelme cihazıdır. Bunu ultra-
sonik dalgalardan yaklaşık 20 kat daha güçlü akustik şok dalgaları ile yapmak-
tadır. Diğer tüm rakiplerinden en büyük ve eşsiz farkı; sıcak ya da soğuk ısı enerji-
si kullanmadan, yani cilt altı dokusunda termal yanık riski oluşturmadan yağ 
dokunun (adipoz dokunun) kendi fizyoloji mekanizmalarını tetikleyerek yağları 
sağlıklı olarak azaltıyor olmasıdır. 

Modus Cellulite AWT Hastaneler, estetik klinikler, diyet poliklinikleri ve güzellik 
merkezleri için şok dalgalarının maksimum verimlilikte kullanılması ve etkinliği ile 
geniş bir kullanım alanı hedeflenerek tasarlanmıştır.

Modus Cellulite AWT fizik tedavi ve ortopedi kliniklerinde selülit, liposakşın son-
rası toparlanma, gebelik sonrası kırışıklıkların giderilmesi, örümcek ağı tip varisler, 
sıkılaşma terapileri gibi güzellik ve estetik uygulamalarında başarı ile kullanılmak-
tadır. Modus Cellulite AWT kullanımında geniş aplikatör yelpazesi, etkin ritimleri 
ve uzun ömürlü kullanımı ile AWT teknolojisinin verimliliğini en üst seviyeye 
çıkarmıştır.

Modus Cellulite AWT’de Soft Aplikatörler hassas bölgeler için dizayn edilmiştir. 
Ağrılı bölgelere uygulanan şok dalgalarının absorbsiyonu sağlanarak noktasal ve 
bölgesel tedavi amaçlı kullanıma uygun tasarlanmıştır.
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