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HIT
SEZONU !
Instytut Lesthezone ma
zaszczyt zaprezentować
Państwu najnowszy
system zabiegowy
LipoRadioLogie™
VINCI II.

LipoRadioLogie™VINCI to system, w którym zastosowano technologie wykazujące
największą efektywność w zabiegach na
twarz i ciało:
• bipolarne fale radiowe,
• laser biostymulacyjny,
• promieniowanie LED,
• kriolipolizę,
• therma lifting RF frakcyjny,
• masaz próżniowy,
• mechaniczny masaż profilowanymi
rolkami.
Idealnie dobrane parametry oraz niezależna i płynna ich regulacja pozwalają
wykonywać zabiegi niezwykle skuteczne,
a przede wszystkim bezpieczne.
Z naszą LipoRadioLogie VINCI II pierwsze
rezultaty widoczne są już po pierwszym zabiegu, skóra wyraźnie jest napięta, jędrna,
zaś cała kuracja przynosi długotrwałe i zadowalające efekty.
Najważniejszym elementem w wykonywaniu zabiegów z wykorzystaniem LipoRadioLogie™VINCI II jest bardzo trafny
podział głowic. Do dyspozycji operatora są:
• 2 głowice do zabiegów antycellulitowych, modelujących, wyszczuplających
oraz ujędrniających. Wykorzystano
w nich masaż próżniowy, rolki, bipolarne fale radiowe, laser biostymulujący
oraz promieniowanie LED. Tak szero-

kie spektrum działania pozwala na
osiągnięcie spektakularnych efektów
w bardzo krótkim czasie.
• głowica do kriolipolizy z zassaniem
fałdu skórnego – dedykowana do
zabiegów niwelowania nadmiaru tkanki
tłuszczowej.
• 1 głowicę do zabiegów liftingujących na
okolicę twarzy, szyi i dekoltu. Wykorzystuje ona fale radiowe, LED oraz
delikatne zassanie.
• 1 głowicę do therma liftingu RF frakcyjną – specjalna budowa głowicy, którą
wyposażono w mikroelektrody, idealnie
nadaje się do bardzo silnego liftingu,
niwelowania opadającej powieki, wygładzania zmarszczek oraz głębokiego
odmładzania.
Specjalne wymienne końcówki do głowicy zakończone są mikro elektrodami, które umożliwiają głęboką penetrację skóry.
W zależności od wyboru zagęszczenia elektrod regulujemy głębokość przenikania fali
radiowej – od naskórka po skórę właściwą.
LipoRadioLogie™VINCI oraz LipoRadioLogie™VINCI II to technologie zastrzeżone
objęte bardzo szerokim programem marketingowym. Klienci otrzymują:
• płytę CD z krótkim zestawem ćwiczeń
wspomagających terapię, opracowanych przez trenera personalnego,

• wskazówki dotyczące diety przygotowane przez dietetyka,
• specjalną oliwkę do wykonywania
zabiegów,
• ulotki, Roll Up reklamowy.
Ponadto gabinet bierze udział w programie Pewny Zabieg oraz promowany jest na
stronie www.liporadiologie.com. Również
reklama w czasopismach ogólnopolskich
obejmuje gabinety, które zdecydowały się
na zakup tej technologii.
LipoRadioLogie™VINCI jest idealnym połączeniem najwyższej jakości, przystępnej
ceny oraz gwarancji zadowolenia. Najlepszym dowodem na to są bardzo pozytywne
opinie gabinetów oraz ważnych ośrodków
opiniotwórczych na rynku kosmetycznym.
NIE CZEKAJ – ZAUFAJ JUŻ DZIŚ
LipoRadioLogie™VINCI II
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