
I Ty możesz mieć figurę gwiazdy: Aktorka Monika Jarosińska poddała się serii zabiegów modelujących 
sylwetkę za pomocą Cavi-Lipo w gabinecie dr Urszuli Brumer Medycyna Urody w Warszawie. Przez ponad 6 
tygodniu wziął serię zabiegów modelujących sylwetkę. Zapytaliśmy ją o wrażenia z zabiegów i skuteczność 
zastosowania tej metody odchudzania. 

Dzięki Cavilipo z przyjemnością założę kostium plażowy

Czy seria zabiegów Cavilipo spowodowała 
zmniejszenie tkanki tłuszczowej w miejscach, na 
których Pani najbardziej zależało? 

Jest to bardzo przyjemny zabieg – nie czułam się jak na 
zabiegu modelującym i odchudzającym ciało, tylko jakw 
SPA - poczułam pełen relaks. Podczas wykonywania 
zabiegu czułam się odprężona i spokojna i często 
zamykałam oczy, całkowicie oddając się w ręce osoby 
wykonującej zabieg. W salonie „medycyna Urody” dr 
Urszuli Brumer czułam, że jestem pod naprawdę 
profesjonalną opieką, wiele rozmawiałyśmy z 
właścicielką salonu na temat metody kawitacji 
ultradźwiękowej podczas zabiegów. Czułam się tam 
bardzo komfortowo. Warunki do każdego zabiegu są w 
tym miejscu doskonałe, nie wspominając o bardzo miłej 
obsłudze. 

Chciała Pani wymodelować sylwetkę przed podróżą 
podślubną?

Tak, niedawno wzięłam ślub i chciałam dobrze 
prezentować się w tym najważniejszym dla mnie okresie 
życia, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego i 
związana z tym podróż poślubna. 
W biodrach  i udach znacznie straciłam w ich obwodzie, 
przynajmniej o kilka centymetrów – co robi znaczną 
różnicę w wyglądzie. Kiedy teraz zakładam ubrania, 
widzę, że są luźne i nie przylegają do ciała ściśle, tak jak 

przedtem. Bardzo cieszę się, że w kostiumie kąpielowym na plaży będę wyglądała atrakcyjnie, bo każdej z nas, 
kobiet na tym szczególnie zależy, aby prezentować się nienagannie w skąpym stroju plażowym. 

Czy zabieg był bezpieczny, nie czuła Pani dyskomfortu?

Zabieg  Cavilipo nie powodował żadnych śladów na ciele w postaci obrzęków i siniaków, ale  - w 
przeciwieństwie do wielu innych zabiegów, których efektem jest ubytek tkanki tłuszczowej - był nieinwazyjny  i 
bardzo relaksujący.  Nie czułam absolutnie bólu ani dyskomfortu po samym zabiegu. Zaraz po nim mogłam 
wrócić do swoich zajęć, nie miałam popękanych naczynek na skórze. Jedyne, do czego musiałam się 
przywyknąć, to wysoki dźwięk ultradźwięków, ale po chwili nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Mam 
opaloną skórę, więc trochę obawiałam się, że skórą jest po opalaniu wrażliwa i mogę odczuwać lekki 
dyskomfort, jednak nic takiego się nie stało - ten zabieg  jest bardzo bezpieczny. 

Komu mogłaby Pani zdecydowanie polecić ten zabieg?

To zabieg dla tych, którzy zabiegają o to, aby ich sylwetka prezentowała się znakomicie nie tylko na scenie, ale 
także np. na wakacjach czy podczas ślubu. Dużo ćwiczę, więc zdają sobie sprawę z tego, że sam fitness 
niekoniecznie poprawi jędrność naszej skóry, więc dla poprawy elastyczności skóry potrzebujemy zastosować 
zabiegi estetyczne. Zdecydowanie polecam Cavilipo tym, którzy chcą poprawić swój wygląd w miejscach, w 
których najczęściej odkłada się tkanka tłuszczowa - u kobiet są to biodra, uda, pośladki i brzuch. Odchudzanie za 
pomocą ultradźwięków może być niezwykle skuteczne, bezpieczne i bardzo mocno relaksujące - co dla nas 
artystów ma także duże znaczenie, bo żyjemy w ciągłym biegu. 



Co Pani poradziłaby kobietom bezskutecznie walczącym o ładną figurę? Czy mogą zyskać sylwetkę 
gwiazdy?

Pamiętajmy o tym, że aby dobrze wyglądać musimy zmienić swój styl życia na bardziej aktywny, odżywiać się 
zdrowo i racjonalnie oraz myśleć pozytywnie. Wiara czyni cuda, Cavilipo pomaga uzyskać perfekcyjny wygląd, 
a przez to poprawia nam kobietom samoocenę i samopoczucie. A to misja nie do przecenienia. 
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