
Интралипотерапия 
за локализирани мастни натрупвания



ЛОКАЛИЗИРАНИ МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ
Какво представляват?

Подкожно натрупване на адипозна тъкан в специфични 
анатомични области, които променят силуета на тялото.

Amore R et al, Plastic and Reconstructive Surgery 2016

Какво знаем?

Оптичният микроскоп може ясно да 
индикира хипертрофия и хиперплазия 
на адипозната тъкан при отсъствие на 
патологични характеристики.



КЛАСИФИКАЦИЯ
ПЪРВИЧНИ  ИЗМЕНЕНИЯ

• Външна част на бедрата – „бричове”
• Вътрешна част на бедрата
• Вътрешна част на коляно
• Паласки

Свързани са с пола и хормоналната картина, 
могат да бъдат наследствени. Не се подобряват с 
нискокалоричната диета и физическа активност. 
След като бъдат премахнати, не се появяват отново.

Антилиполитичен α2-адренергичен рецептор

• Двойна брадичка
• Горна част на ръцете
• Корем
• Гънки в долната част на гърба
• Псевдогинекомастия

Свързани са с калоричния баланс и начин на живот. 
Подобряват се при загуба на тегло.

Липолитичен β2 адренергичен рецептор

ПАТОЛОГИЧНИ  ЯТРОГЕННИ  ИЗМЕНЕНИЯ

• Гърбица на задната част на врата
• Липома
• Гинекомастия
• Други (след операция, след травма)

Ектопични, необичайни депозити, получени от 
терапии (антиретровирусни), патологии (Cushing), 
идиопатични или други процеси.

ВТОРИЧНИ  ИЗМЕНЕНИЯ

Bays HE и др. Expert Rev Cardiovasc Ther 2008; 6 (3): 343-368
Smith SR и др. Metabolism 2001 50 (4), 425-435



FATLINE DESOBODY

ДЕЗОКСИХОЛЕВА КИСЕЛИНА (DC)
3alfa, 7alfa-dihydroxy-5beta-24-oico cholanic 
acid sodium salt

ХИДРОФОБНА ОПАШКА ХИДРОФИЛНА ГЛАВА

Воден разтвор

Дезоксихолевата киселина нарушава 
биологичните мембрани чрез 
емулгиращ ефект (мицели). 

Rotunda AM. Детергентните свойства на натриевия 
деоксихолат са основна характеристика на комбинираните 
разтвори с инжектируем фосфатидилхолин, използвани за 
локално разтваряне на мазнините. Dermatol Surg. 2004 Jul; 
30 (7): 1001-8



DESOBODY
Оптималната концентрация натриев 
деоксихолат (1,25%) позволява ефективно 
третиране на локализирани мазнини на 
всички части на тялото при първични, 
вторични и патологични изменения.

Паласки - 3 сесии - 3 флакона x сесия



Вътрешна част на бедро
5 сесии - 2 флакона x сесия

ПЪРВИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Външна част на бедра - 
„бричове”
4 сесии - 4 флакона x сесия 
(+1 сесия на CelluErase)

Вътрешна част на коляно
3 сесии - 2 флакона x сесия

DESOBODY

SECONDARY L.A.
A.L. SECONDARIE



DESOBODY

Корем
4 сесии - 3 флакона x сесия

Корем
4 сесии - 4 флакона x сесия

ВТОРИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
DESOBODY



DESOFACE

Множествена липоматоза 
2 сесии - 2 флакона x сесия

ДРУГИ

Гинекомастия 
3 сесии - 2 флакона x сесия



DESOFACE

Специалният състав на продукта позволява успешно и безопасно лечение на локализирани мазнини 
в областта на шията и лицето. 

Натриевият деоксихолат (0.5%) емулгира адипоцитите. Кофеинът стимулира липидния катаболизъм. 
Хвощ (Equisetum) има деконгестивен и дрениращ ефект.



ЛИЦЕ

Долна челюст и двойна брадичка 
4 сесии - 1 флакон x сесия 



Двойна брадичка 
3 сесии - ½ флакон x сесия 

ШИЯ
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