
HIFU ANTI AGEING & TIGHTENING
High Intensity Focused Ultrasound 

Πρωτοποριακή Μη Επεμβατική Μέθοδος για
facelift ||τόνωση χαλαρού δέρματος ||

λιποδιάλυση τοπικού πάχους 
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Άμεσα ορατά αποτελέσματα με τη μέγιστη διάρκεια 
Μη επεμβατική μέθοδος, ανώδυνη, αναίμακτη

 
Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας 

 Αποτέλεσμα lifting από μέσα προς τα έξω
 

Αναδόμηση – Σύσφιγξη

Ανόρθωση βλεφάρων

Ανόρθωση περιγράμματος  προσώπου και ζυγωματικών 

Λείανση ρυτίδων – Εξαφάνιση λεπτών γραμμών

έκφρασης 

Τόνωση – Ελαστικότητα - Λάμψη

Λιποδιάλυση 

·Στοχευμένη δράση στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, χωρίς την πρόκληση ερεθισμού ή τραυματισμού στην
επιδερμίδα. 
·Τρισδιάστατη προσέγγιση χάρη στη χρήση διαφορετικών κεφαλών για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σε ρυτίδες,
χαλάρωση, γήρανση. 
·Πρόκληση εσωτερικής συρρίκνωσης του υποδόριου ιστού με άμεσα και ορατά αποτελέσματα lifting 
·Συνολική ανάπλαση του δέρματος, σε όλα τα επίπεδα, με δημιουργία νέων ινών κολλαγόνου και ελαστίνης. 

 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Cartridge Information

Warranty Shots

Voltage / Frequency

Dimensions / Weight

1 Κεφαλή ( Face & Body )

1.5J MAX ( 1~10 Level )

1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 (mm)
4.3Mhz - 3.0mm / 4.5mm (Bασικό

4.3Mhz - 1.5mm/ 7mm / 13mm (Επιλογήl)
Face & Body 10,000 Βολές

100 ~ 240 V / 60 Hz

410 x 290 x 90 (mm) / 4.2 Kg
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Η μοναδική τεχνολογία Εστιασμένων Υπερήχων (HIFU) αποτελεί την καλύτερη
επιλογή για τη σύσφιξη του δέρματος και την αντιμετώπιση τοπικού πάχους. 

Το HIFU με τη χρήση διαφορετικών κεφαλών, στοχεύει επιλεκτικά σε πολλαπλά
επίπεδα, επιτυγχάνοντας ένα 3D (τρισδιάστατο) φυσικό «χτίσιμο» του προσώπου
και του σώματος.
Η διαδικασία είναι απλή, με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Απαιτείται ελάχιστος
χρόνος συνεδριών (από 1 έως 4 φορές το χρόνο) και δεν υπάρχει ερεθισμός ή
χρόνος ανάρρωσης. 

Με την τεχνολογία HIFU, επιτυγχάνουμε ορατό lifting και σύσφιξη του δέρματος
εστιάζοντας την ενέργεια σε 2 διαφορετικά επίπεδα, στα 4.5mm στα βαθύτερα
στρώματα του συνδετικού ιστού και των μυικών στοιβάδων, το γνωστό SMAS, και
στη συνέχεια, με ένα δεύτερο πέρασμα, στοχεύουμε επιλεκτικά σε ένα
επιφανειακότερο επίπεδο (3.0mm). Η αντίδραση στα χαμηλά επίπεδα της θερμικής
ενέργειας των υπερήχων προκαλεί άμεση συστολή του δέρματος ενώ στο ανώτερο
διεγείρει το κολλαγόνο και προκαλεί την ανάπτυξη νέου. 

Continuous Working Mode
Technology (CWM)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

180°
rotary touch

panel

Περιστροφή οθόνης 180° 
Ελαφρύ, φορητό
Έξυπνη αποθήκευση εξαρτημάτων
Φιλικό λογισμικό
Οθόνη αφής & περιστροφικός επιλογέας

 
Τα αποτελέσματα είναι εμφανή
ήδη από την πρώτη συνεδρία  

Το τελικό αποτέλεσμα
οριστικοποιείται σε διάστημα

έξι μηνών και έχει διάρκεια από
ένα έως και δύο χρόνια. . 

Η ενέργεια των εστιασμένων υπερήχων στη θερμοκρασία των 60~70℃ προκαλεί θερμική διέργεση και οδηγεί το χόριο και το υποδόριο στρώμα
του λίπους σε συρρίκνωση, αυξάνει το μεταβολισμό και την κυκλοφορία του αίματος, τονώνει την ενδογενή παραγωγή νέου κολλαγόνου, της

πρωτεΐνης που εξασφαλίζει τη σφριγηλότητα , την πλήρωση και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. 
Το δέρμα αναζωογονείται, δείχνει πιο νεανικό και φωτεινό και βελτιώνεται το περίγραμμα. 
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