DERMOJET PROFIDERM функции
RF + Magnetic infusion + LED Red phototreatment
ЛОКАЛНА МАГНИТНА ИНФУЗИЯ + RF ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО + LED СТУДЕН
ЛАЗЕР – С КОНТЕЙНЕР ЗА АКТИВИРАНЕ НА АМПУЛИ

Цените за оборудването са франко склад с включен гаранционен и извънгаранционен сервиз без доставка и монтаж.

RF е технология, при която високочестотен променлив ток, генерира електомагнитно полe за дълбока магнитни инфузия за директно вливане на изтласканите към дълбоките кожни слоеве на активните съставки в
серума с магнитни микро молекули. Заедно с радиочестотата, серумите и студената LED лазерна технология
с дължина на вълната 650 nm. Резултатите са бързи и забележителни за видимо подмлядавяне на клетъчно
ниво и стягане на кожата.
Принцип на действие:
Конструкция от магнити, разположени в уреда, създава променящо се електромагнитно поле, което генерира
електрични пулсации, преминаващи през кожната бариера.
Системата генерира двуполюсно поле, чийто интензитет въздейства на активните съставки от серумите и
ги имплантира в по-дълбоките кожни слоеве.
Електрически заредените частици преодоляват епидермалната бариера.
Радиочестотните излъчвания от уреда създават двуполюсния честотен резонанс, който в комбинация с биологичното електричество на тялото разбива мастните клетки и ги освобождава. Междувременно дренира
лимфната система, детоксикира и подобрява кръвообращението, засилвайки обмяната на веществата.

1. Отвийте задната
част на ръкохватката

2. Поставете серума
с ролера надолу

3. Завъртете по посока
на часовниковата
стрелка

4. Завийте задната
част на ръкохватката

Филър серуми за магнитна инфузия
и/или МЕЗОРОЛЕР/ултразвук
Магнитни активни съставки за апарата
или за ръчно апликиране

ХИАЛУРОНOВ СЕРУМ, 3 х 10 мл (за 12 приложения)
Дълбоко хидратиращ серум с 4 вида нискомолекулни хиалуронови киселини за попълване на всички дермални
слоеве. Активна и дълготрайна хидратация, образува водни депа.

АНТИ-ЕЙДЖ, 3 х 10 мл (за 12 приложения)
Регенерира, подобрява еластичността на кожата и стяга контура на лицето. Активира производството на колаген и намалява дълбочината на бръчките.

КИСЛОРОДЕН ИЗСВЕТЛЯВАЩ СЕРУМ, 3 х 10 мл (за 12 приложения)
Активира синтеза на кислород в клетките. Изсветлява и коригира пигментни петна. Обогатен с витамин С.
Ревитализира и подмладява кожата.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН СЕРУМ ЗА ТЯЛО, 3 х 10 мл (за 3-6 приложения)
Комбинирани активни съставки, които редуцират мастните депа, дренират тъканите, стягат и изглаждат
портокаловата кожа.
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DERMOJET PROFIDERM
Комбиниран апарат за магнитна
инфузия, RF, електропореза
„Студен лазер”, Криотерапия
и ултразвук за лице и тяло
Цена: 1990,00 лв.
ТОП
А
ЦЕН + 1200 бонус точки*
Цена: 2200,00 лв.
+ 900 бонус точки*
Цена: 2900,00 лв.
* Виж Бонус-програма „Лидера“, стр. 3

24 месеца гаранция
Функции:
Cold Blue LED
Photodynamic Treatment

Ръководство и протоколи

Обучение

RF + Magnetic infusion
+ LED Red phototreatment

Доказани резултати

Резултати:
ü Стягане и подмладяване на кожата
ü Дълбока инфузия на активни съставки
ü Изсветляване
ü Премахване на акне
ü Премахване на целулит
ü Отслабване
ü Премахване на стрии

Electroporation

Electroporation
Електропореза за лице

Функция, чрез която активните съставки достигат до дълбоките
слоеве на кожата и въздействат на клетъчно ниво (подобно на мезотерапията). Незабавен видим резултат още след първата процедура. Използват се принципите на електропорация и електроосмоза, за
проникването на активните компоненти дълбоко в кожните слоеве. При
функцията за лице, продуктът се нанася на лицето, след което се използва накрайникът за лице.

тел: 02/ 957 08 75; 957 08 90; факс: 02/ 957 08 76, моб.: 0886 741 221

Лидера Груп си запазва правото на корекции на артикулите и цените.

Ultrasound
+ Magnetic infusion

Оригинална технология!

CAVITATION RF SYSTEM

4 IN 1
CAVITATION RF SYSTEM
ЛИЦЕ И ТЯЛО + околоочен контур
Radio Frequency Technology – RF:
Комбинация от високата мегахерцова честота на
електричните и магнетични вълни.

NEW

ü третиране на бръчки и подмладяване
ü стягане и заглаждане на кожата
ü третиране на целулит
ü стягане контурите на тялото
ü стягане на бюста и ръцете
ü повдигане на двойна брадичка
ü увиснали клепачи
ü висока ефективност и видими резултати
ü Честота: 1 MHZ

Ultrasonic
Мощна 40 херцова глава, излъчваща ултразвукови
вълни, проникващи в човешкото тяло:

Цените за оборудването са франко склад с включен гаранционен и извънгаранционен сервиз без доставка и монтаж.

ü изгаряне на калории
ü намаляване на водата в мастните тъкани
ü свиване на масните клетки
ü стягане на съединителната тъкан
ü третиране на целулит
ü третиране на стрии
ü преди и след липосукции, лифтинг на лицето,
инжектиране на лицето
ü оформяне на тялото
ü интензитет: 50 W/см2

Клиничните резултати доказват
положителното въздействие върху
тъканите и качествено „преподреждане“ на колагеновите фибри. Кожата
е видимо стегната и загладена.
Отлично и дълбочинно въздействие
върху целулитни уплътнения, като ги
„разбива“ и заглажда релефа на кожата.

ЕФЕКТИ:
ü Намаляване на целулита
ü Стягане и оформяне контурите на тялото
ü Разбиване и отстраняване на подкожните мазнини
ü Стягане и заглаждане на кожата
ü Подобряване на еластичността и тонизиране
ü Общо намаляване на обиколките

ПРЕДИМСТВА:
ü Безопасен, ефективен и неинвазивен
ü Подходящ за всички типове кожа
ü Опростен и лесен за използване
ü Надежден и устойчив с истинска ултразвукова КАВИТАЦИЯ
ü Повече модели кавитация и селектиране на честотата
ü Прецизен енергиен контрол, предлагащ по-голям избор за процедури
ü Използване на авангардни технологии за бързо и лесно отстраняване на мазнините
ü Подходящ по време на кърмене – удобен, безболезнен, без травми
ü НИСКА ЦЕНА, НИСЪК РАЗХОД, БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
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PROFIDERM BODY JET

Multipolar RF & Cavitation System
ü стягане и заглаждане на кожата
ü третиране на целулит
ü стягане контурите на тялото
ü стягане на бюста и ръцете
ü увиснали клепачи
ü увиснала брадичка
ü анти-ейдж ефект
ü изгаряне на мазнини
ü релаксираща програма при мускулини болки и артроза

Цена: 5900,00 лв.
+ 3900 бонус точки*
Цена: 8300,00 лв.
+ 2900 бонус точки*
Цена: 11 900,00 лв.

Функции за лице:

* Виж Бонус-програма „Лидера“, стр. 3

ü БИО лифтинг на кожата:
ü Действа на принципа на електромагнитната инфузия за дълбока пенетрация
на активните съставки.
ü Електричните импулси стимулират мускулите и стягат лицевия овал
ü Отделената топлина подпомага колагеновия синтез
ü Многополюсен RF за лице: действа на принципа на радиовълните, осъществява
електро и топлинна стимулация на тъканите.

Функции за тяло:
ü RF за тяло без вакуум
ü RF + Вакуум
ü Кавитация
RF –биполярен плюс вакум
Комбинира дълбокия ефект на биполярна радиочестота и
вакуум
Вакуумният масаж усилва изгарянето на мазнини и има силен
ефект за стягане на кожата и нейното възстановяване след
отслабване. Винаги комбинирайте в кабина и у дома с 4D Моделиращ и вибриращ гел – активен концентрат на моделиращ
и скулптуриращ гел с иновативни съставки с подобно на ултразвук въздействие: PHYTOSONIC™ + ADIPOSLIM + ADIPOLESS
+ комплекс от активни съставки на растителна основа.
Въздейства чрез иновативна антицелулитна технология на
ултразвуков клетъчен лизис. Свойствата на PHYTOSONIC™
дават възможност да се постигне отслабване не само на
клетъчно, но и на тъканно ниво.

Кавитация
Функция, която въздейства на мастните клетки с ултразвукови интензивни импулси. Мастната клетка се елиминира и се дренира чрез лимфната система, за това препоръчваме като съпътстващ процедурата продукт Booster M – диуретик, 15 мл, за подобро елиминиране на водата и намаляването на мастните депа. Седем дневната програма съдържа:
Зелен чай, силен
диуретик
Коча билка, стимулира лимфната система
Гуарана, засилва метаболизма

•

•

•

Ултразвуковата кавитация са ултразвуковите вълни, които въздействат през кожата и водят до намаляване обема на мастните тъкани. Ефектът на кавитацията прави мастните образувания по-меки, отделя ги от другите тъкани и дава възможност
образувалата се течност лесно да се изхвърли от организма.
Ефекти:
ü Намаляване на обиколките до 2 см на процедура
ü Намаляване на целулита
ü Безболезнено и с трайни резултати

тел: 02/ 957 08 75; 957 08 90; факс: 02/ 957 08 76, моб.: 0886 741 221

Лидера Груп си запазва правото на корекции на артикулите и цените.

RF - многополюсен
За отслабване и стягане на тялото – ханш, бедра, ръце,
корем БЕЗ вакуум.
Препоръчва се за тънки и склонни към лесно травмиране кожи.
Технология, при която високочестотен променлив ток, генерира електомагнитно поле. Когато RF вълните проникнат в
кожата, колагеновите влакна се нагряват до 45̊С-65̊С, което
води до моментално свиване на колагеновите спирали и така
отпуснатата кожа се стяга чрез стимулацията на колагена в
кожата. Тази хиперплазия значително стимулира клетъчното
подмладяване, стягането и намаляването на бръчките.

