Hogyan működik a SPA RF technológia
Bőrfeszesítés és ránctalanítás
hőkezeléssel.
A SPA rádiófrekvenciás készülék feszesíti
a bőrt, csökkenti a cellulitot, és formába
hozza a testét egy speciális, többrétegű
hőterápiás eljárással.

A SPA RF egy úttörő, felső kategóriás eljárás, mely fokozatosan melegíti fel a bőr egyes rétegeit, hogy feszesítse és
újraformázza a kollagént és a kötőszöveteket, mind a
felszíni, mind a mélyebb bőrrétegekben. A kollagén az,
amely puhaságot és fiatalságot sugároz bőrének.

Kezelés előtt: A kollagén rostok szétszórtak,
A SPA RF rendszer terápiás hőkezelést
alkalmaz változtatható testszöveti mélységben, mely fokozza a bőr feszességét
és rugalmasságát, csökkenti a cellulitot, és
karcsúbb, tónusosabb megjelenést biztosít.

Gyakorlatilag fájdalommentes –
mint egy lávaköves masszázs
A SPA RF készülék megfiatalítja a bőr
szerkezetét és ellenálló képességét egy
exkluzív ún. in-motion eljárás segítségével. Mindezt egy gyors, biztonságos és
gyakorlatilag fájdalommentes kezeléssel.
Az ügyfelek szerint olyan komfortérzetet
nyújt, mint egy lávaköves masszázs.

kiterjedt folyadékkal és zsírsejtekkel.

A kezelés alatt: Mély, bőrszöveti hőkezelést
alkalmazunk a kezelőfejjel, söprögető technikával.

Kezelés után: A kollagén rostok összehúzódtak és új kollagénrostok termelődtek, a bőr rugalmasabb, feszesebb. A keringés élénkül, a
megrekedt folyadék és zsír elfolyik a
szövetekből, csökkentve annak térfogatát.
Közelebbről: Kollagén újrarendeződés

Teljes komfortérzet, élenjáró
technológia
A SPA RF egy orvosok által is elismert
csúcstechnológiát használ. Ez az eljárás,
rendkívül biztonságos, hatékony és élenjáró választás. Vendégei ellazultan
kényelembe helyezhetik magukat a rövid
kezelések alatt. Az elért eredmények
önmagukért beszélnek.

Kezelés előtt:
Ultrahang kép a kezelt területről.
Észrevehető, hogy a kollagén rostok
kiterjedtek és rendezetlenek.

Kezelés után:
15 nappal az 5., kéthetente esedékes
kezelés után. A zsírréteg elvékonyodott. A kollagén rostok újrakapcsolódtak és közelebb kerültek a felszínhez.

Az
a múlté.

technológiával a fájdalom

Az In-motion technológia hűtött rádiófrekvenciás
fejjel áttörést jelent az ügyfelek komfortérzete, a
kezelés gyorsasága és hatékonysága terén. A
kezelés során fokozatosan érjük el a célzott
terápiás hőmérsékletet. Biztosítja a felsőbb bőrrétegek védelmét az irritáció és a fájdalom kockázatának minimalizálásával.

„A kezelések olyan ellazítóak voltak, hogy
igazából úgy éreztem, mintha maszíroznának.
A különbség már néhány kezelés után szembetűnő
volt. Újra rám jön a farmerom, amit nem tudtam
hordani az első gyermekem születése óta.
Nagyszerű érzés karcsúbbnak lenni.”

Egyszerű kezelések, megbízható
eredmény

Gyors
megtérülés

Gyors
kezelés révén
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Nagy kereslet
az egyszerű
karcsúbbá
válás iránt

A testkezelések
eredménye
80%-kal
hatékonyabb
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költségek

Biztonságos minden korban, bármely bőrtípusra.
Minden ügyfele profitálhat a Spa RF készülék használatából, tekintet nélkül a korra, bőrtípusra, vagy bőrszínre.
A készülék ajánlott mindenki számára, aki szeretné:

A előre programozott kezelési beállítások a
színes, felhasználó-barát érintőképernyőn
választhatók ki. A SPA RF készülékkel kezelést
végző ügyfelünk ezért minden alkalommal
optimális eredményt tud nyújtani. A készülék
használatánál már csak a súlya könnyebb.
Egyszerűen mozgatható egyik helyiségből a
másikba, vagy akár több helyszín közt is.

•

A cellulit csökkentését

•

Testvonalai kiemelését

•

Teste újraformálását

•

Feszesebb bőrt

Nyújtson különlegeset

•

Karcsúbbá tenni a combját / csípőjét

A SPA RF készülék megkülönböztető előnyt
nyújt szalonja számára. Szinte mindenki
szeretné valamely testrészét szebbé formálni.
A SPA RF készülékkel egy egészen új ügyfélkört tud megcélozni, ezáltal befektetése igen
rövid idő alatt megtérül. Más testformáló
berendezésekkel ellentétben a SPA RF drága
olajok és kezelőgélek használata nélkül is egész
évben hatékony és megfizethető .

Látványos eredmények már a legelső kezelést követően.

Elégedett páciensek világszerte
• Több tízezer kezelés az egyéni adottságok és igények szerint
• Rendkívül magas ügyfél elégedettség
• Bizonyított hatások az előírt kezelési
programok alkalmazásával
• A kellemes kezeléseket követően a vendégek zavartalanul folytathatják napi
tevékenységüket

„Amikor szakemberek a legjobb rádiófrekvenciás készülékről kérdezik a véleményem, mindig a SPA RF készüléket
javaslom, az élenjáró technológia és a
megbízható eredmények miatt.”

Előtte

Utána

Előtte

Utána

–
diéta, megerőltető gyakorlatok vagy sebészi beavatkozás nélkül.

Spa RF-nek hívják. A Spa RF egy hihetetlen technológiai áttörés, mely növekvő hőenergiát használ a cellulit
kezelésére, a test újraformálására, és a vonalak kiemekieme
lésére.

A Spa RF rádiófrekvenciás energiát használ, melyet
gyógyászati területeken évtizedek óta biztonsággal
alkalmaznak. A Spa RF a tradicionális rádiófrekvenciát
egy lépéssel továbbfejlesztette, élenjáró technológiája
révén rendkívül megbízható eredményeket produkál.

Néhány, gyakorlatilag fájdalommentes kezelés karcsú
és feszes testtel fogja megajándékozni az Ön ügyfelét.

RF
Technológia
Kimeneti teljesítmény
RF alkalmazás
Hűtés
Kijelző
Elektromos áram
Rendszer méretek:
Kocsival
Tömegadatok:
Készülék és kocsi együtt
Készülék
Kocsi

max. 200 Watt
Unilarge, Bipolar
Beépített hűtő rendszer
Színes, érintő képernyő
10-230 VAC, 50/60 Hz, Egyfázisú

44 cm széles x 63 cm mély x 75 cm magas

Cellulit
Kezelés

28 kg
16,5 kg
11,5 kg

A Spa RF hivatalos gyártója az izraeli Alma Lasers Ltd. – globális fejlesztője,
gyártója és forgalmazója az esztétikai, gyógyászati és spa területeken alkalmazott
lézer, fényalapú és rádiófrekvenciás eszközöknek.
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