MEDFrax
PICCOLO RF

20%

większe
dochody gabinetu

MEDFrax RF Lift
Clinic System 2 w 1
Radiofrekwencja mikroigłowa
+ radiofrekwencja frakcyjna
LED w GŁOWICACH
Frakcyjny MEDFrax Piccolo RF to najnowsza technologia do liftingu ciała i
prawdziwa alternatywa dla chirurgii plastycznej.
NIEZASTĄPIONY w każdym gabinecie - spektakularne efekty -

DLACZEGO

MEDFrax ?
• innowacyjne
zabiegi
• spektakularne
efekty =
• zadowolenie
pacjentów
• wysokie zyski
gabinetu – cena
zabiegu ok. 2000
zł
• urządzenie
zwraca się po ok.
30 zabiegach
• szerokie
możliwości
obszerny zakres
zabiegów
• tryb inwazyjny i
nieinwazyjny,
• zabiegi
dostosowane do
oczekiwań
pacjenta, od
delikatnych po
bardzo intensywne

To innowacyjne i zaawansowane technologicznie, medyczne urządzenie oparte na połączeniu 2 najnowocześniejszych
technologii do nieoperacyjnego liftingu skóry. Radiofrekwencja RF to fale elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych (RF), które
powodują mocne ogrzanie skóry właściwej. W ten sposób wywołują szok termiczny prowadzący do wzbudzenia procesów regeneracji i
przebudowy struktury kolagenowej. Zabieg przeznaczony jest do niechirurgicznego liftingu twarzy, redukcji zmarszczek i blizn oraz do
przestrzennego zagęszczania i ujędrniania skóry, dzięki wielokrotnemu działaniu na kolejne warstwy skóry.
Jak wygląda zabieg?
Podczas zabiegu bardzo cienkie mikroigły wprowadzane są pod skórę na różną głębokość od 0,5 do 3,
3,0 mm i tu emitują fale radiowe
nagrzewając krótko lecz bardzo silnie tkankę wokół igieł, bez przegrzania powierzchni skóry i bez ryzyka poparzeń. Po emisji fali igły
natychmiast wycofują się ze skóry. Na każdym z poziomów skóry powstają zarówno punkty koagulacji, tzn. ma
łe ogniska o bardzo
wysokiej temperaturze, jak i przegrzania, które zapoczątkowują remodeling podskórnego kolagenu Wprowadzenie igieł na kilka
poziomów w skórze pozwala osiągnąć przestrzenny efekt ujędrnienia skóry (efekt liftingu 3D) Automatyczne igły wysuwają się płynnie
dzięki silnikowi SERVO. Optymalna liczba igieł i powierzchnia głowic umożliwia dokładność i precyzję zabiegu. Na skórę można działać
także nieinwazyjnie, bez igieł, głowicą matrycową
Możliwości zabiegów MEDFrax Piccolo RF:
• napręża, napina, zagęszcza i wypełnia skórę nowym kolagenem, tworzy efekt
liftingu, poprawia owal twarzy
• zwęża pory, rozświetla skórę, wyrównuje koloryt, wygładza strukturę
naskórka
• redukuje zaczerwienienia
• kształtuje linię żuchwy „V”–redukuje „podwójny podbródek” oraz tzw.
„chomiki”
• remodeluje policzki i fałdy nosowo-wargowe
• odmładza okolice oczu i obszar wokół ust
• zmniejsza trądzik ,wygładza blizny potrądzikowe, także atroficzne
• leczy uszkodzenia skóry właściwej, zmniejsza widoczność blizn
• zmniejsza cellulit przez naprężanie wierzchnich warstw skóry
• jedyny zabieg, który ZDECYDOWANIE zmniejsza rozstępy !

MEDFrax Piccolo RF
Leasing 0% wkładu własnego dla lekarzy.
Specjalne rabaty dla członków stowarzyszeń
medycznych i kosmetycznych
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