CEA MAI AVANSATĂ
TEHNOLOGIE

PENTRU TRATAMENTE FACIALE
ȘI CORPORALE

Acest sistem avansat, medical, non-invaziv tratează
cele mai dificile zone ale feței și corpului, are rezultate
uimitoare în remodelarea corporală, diminuarea
celulitei, fermitate cutanată și reducerea ridurilor.
Tratamente confortabile, fără timp de recuperare,
sigure pentru orice tip de piele. Venus Legacy™ are la
bază tehnologia patentată (MP)2 cu VariPulse™, ce
intensifica efectul lipolitic al energiei RF, crește
circulația sangvină și stimuleaza drenajul limfatic.

CEA MAI AVANSATĂ TEHNOLOGIE
PENTRU TRATAMENTE FACIALE ȘI
CORPORALE
Venus LegacyTM remodelează corpul, reduce celulita și
ridurile, strânge pielea lasată de pe față și corp.

TEHNOLOGIE AVANSATĂ
PENTRU REZULTATE VIZIBILE
Tehnologia VariPulseTM de ultimă generație cu vacuum,
mecanism de răcire cu aer și măsurarea temperaturii în timp
real la nivelul pielii, asigură confortul maxim al pacientului
cu rezultate clinice vizibile.

TRATAMENTE CONFORTABILE,
FĂRĂ TIMP DE RECUPERARE,
SIGURE PENTRU ORICE TIP DE PIELE
Tehnologia cu radiofrecvență s-a dovedit a fi sigură pentru
orice tip de piele. Tratamentele sunt confortabile fără timp
recuperare.

RECUPERARE RAPIDĂ A INVESTIȚIEI
Modelul unic de afacere Venus Concept asigură un risc scăzut și
o rentabilitate mare a investiției.
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TEHNOLOGIA (MP)
Venus LegacyTM deține tehnologia (MP)2, care îmbină Radio Frecvență Multi-Polară (RF) și
Câmpurile Electro Magnetice Pulsate (PEMF).

RADIO FRECVENȚA
MULTI POLARĂ
Radio frecvența multi-polară (RF) folosește un algoritm unic pentru a transmite încălzirea
omogenă pe mai multe straturi de țesut, ce permite o creștere mai rapidă a căldurii și
menținerea mai ușoară a temperaturii terapeutice. De aici rezultă o eficiență mare și o
sigurață sporită pentru pacient. Datorită încălzirii omogene procedura nu mai necesită
agenți de răcire locală iar pacienții descriu experiența tratamentului ca fiind una plăcută.

CÂMPURI ELECTROMAGNETICE PULSATE
Efectul Radio Frecvenței Multi Polare este amplificat de Câmpurile Electro Magnetice
Pulsate (PEMF), o tehnologie non-termică, emisă prin electrozii aplicatorilor. PEMF este
dovedit a fi eficient în declanșarea proceselor regenerative ale pielii și este folosit în
medicina convențională de zeci de ani.

EFECTUL SINERGETIC AL
RF MULTIPOLARĂ ȘI PEMF
(MP)2 intensifică sinteza de colagen prin intermediul a două mecanisme independente, RF
Multi-Polară (termică) și PEMF (non-termică). Radio frecvența stimuleză fibroblastele în
mod direct, în timp ce PEMF induce proliferarea fibroblastelor prin eliberarea factorului de
creștere FGF-2. Împreună, conlucrează la creșterea sintezei de colagen. (MP)2 este
eficient și cunoscut pentru remodelarea colagenului pentru o piele mai fermă și formarea
de noi vase capilare.

APLICATORII
Funcționalitatea celor patru aplicatori Venus LegacyTM: OctiPolarTM și 4D Body pentru suprafețe mari, DiamonPolarTM
și 4D Face pentru suprafețe mici. Aplicatorii au o greutate redusă și un design ergonomic funcționând cu tehnologia proprie
(MP)2. OctiPolarTM și DiamonPolarTM sunt cei mai potriviți pentru fermitatea cutanată și reducerea ridurilor.
Aplicatorii 4D Body și 4D Face sunt echipați cu noua tehnologie VariPulseTM , astfel sunt foarte eficienți pentru remodelare
corporală și reducerea celulitei.

APLICATORUL DIAMONDPOLAR™

APLICATORUL OCTIPOLAR™

APLICATOR PENTRU CORP “4D BODY”
Aplicatorul 4D Body utilizează radio frecvența multi-dimensională și energia PEMF
care poate lucra pe anumite zone de tratament din mai multe direcții pentru a stimula
eficient reducerea țesutului adipos, diminuarea celulitei, și creșterea fermității pielii.
Dispune de un design inovator dublu multi-polar în formă de coroană. În
timp ce coroana plată din exterior controlează în mod constant încălzirea volumetrică
electro-termică, coroana tetra-polară din interior asigură încălzirea intermitentă
electro-termică asistată cu vacuum. Gama unică de opt electrozi cu distanță de până
la 7,5 cm între ei oferă o acoperire mai mare a zonei ce permite tratamente mai
rapide. Această distanță, combinată cu tehnologia VariPulseTM , oferă o adâncime
semnificativă de pătrundere, de până la 4,5 cm, pentru un efect mai mare
asupra țesutului adipos, oferind astfel cele mai bune rezultate posibile.

APLICATOR PENTRU FAȚĂ “4D FACE”
Aplicatorul 4D Face dispune de toate caracteristicile și beneficiile tehnologice ale
aplicatorului 4D Body, dar într-o configurație mai mica. Este conceput pentru a trata
suprafețe mai mici ale corpului ce permite tratamente în zone mai greu de atins
precum zona bărbiei și a gâtului.
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TECHNOLOGIA VariPulseTM
Venus LegacyTM este singurul dispozitiv estetic medical care folosește tehnologia avansată
VariPulseTM. Este integrată în aplicatorii 4D Body și 4D Face. VariPulseTM este un
sistem reglabil de aspirație pulsantă care facilitează pătrunderea în profunzime a
energiei. Presiunea negativă și pozitivă a aerului ajută la contracția țesuturilor subdermice și
adipoase, care contribuie la remodelarea corpului și diminuarea celulitei. Energia RF induce
lipoliza, reduce apariția celulitei, și îmbunătățește aspectul pielii. VariPulseTM mărește efectele
și pătrunderea în profunzime a energiei RF îmbunătățind suprafața de contact dintre electrozi
și țesut, crescând astfel randamentul dintre RF și căldura creată. Alte funcții VariPulseTM sunt
stimularea circulației sanguine și sporirea drenajului limfatic.
Tehnologia VariPulseTM este cea care recomandă Venus LegacyTM să se adreseze
efectiv celor mai provocatoare probleme din domeniul esteticii, precum
depunerile de grăsime localizată și celulita. Cu ajutorul mecanismului de răcire cu aer
și vacuum al lui VariPulseTM , terapeutul poate atinge o temperatură mai ridicată și mai
eficientă intr-un timp scurt și poate menține acești parametri pe toată durata sesiunii (în special
pe zonele mai mari ale corpului), în același timp tratamentul devine mai confortabil pentru
pacient. Această tehnologie inovativă asigură confortul pacienților și duce la rezultate clinice
superioare.

FEEDBACK TERMIC IN TIMP REAL
Toate cele patru aplicatoare Venus LegacyTM sunt echipate cu senzori integrați ce
furnizează temperatura în timp real, permițând monitorizarea profilului de
temperatură la nivelui pielii, simplu rapid și in mod continuu. Această
caracteristică face ca Venus LegacyTM să fie foarte ușor de utilizat și foarte versatil.
Sporește siguranța și confortul pacientului, și conduce la rezultate clinice mai clare și
consistente.

Rezultate Obținute

Înainte

Înainte

După
Younger Body MediSpa

Younger Body MediSpa

După 8 ședințe

După 6 ședințe

După

Înainte

Înainte

După

Înainte

După

Younger Body MediSpa

Martin Ray, MD

După 4 ședințe

După 6 ședințe

După

Before

After

Gitit Zucker, MD

Beach Grove Laser

După 8 ședințe

După 4 ședințe

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI
SPECIFICAȚII TEHNICE
Voltaj

100/120/240V~, 670 VA, 50/60 Hz

Radiofrecvență

1 MHz

Siguranță

T10A, 250V

Putere Max RF

Până la 150 watts
DiamondPolar™ - Aplicator de tratament cu termometru inclus

Aplicatorii (MP)2

OctiPolar™- Aplicator de tratament cu termometru inclus
4D Face - Aplicator de tratament cu 4 nivele de vacuum (opțional) și termometru inclus
4D Body - Aplicator de tratament cu 4 nivele de vacuum (opțional) și termometru inclus

Voltaj

Până la 130V @ Rated Load

Frecvență Puls Magnetic

15 Hz

Câmp Magnetic

Până la15 Gauss

Dimensiuni

40 cm x 40 cm x 100 cm / 15.75 in x 15.75 in x 39.37 in (D x W x H)

Greutate

40 kg / 88.2 lb
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