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Są różne maszyny...

i jest system
®
LipoRadioLogie
LipoRadioLogie® to tajemnica pięknej sylwetki, zdrowej skóry ciała
i twarzy, zawarta w unikalnej i niepowtarzalnej technologii i filozofii
jej twórców. LipoRadioLogie® VINCI™ II to jedyne urządzenie
na rynku posiadające w swoim wyposażeniu siedem systemów,
w celu uzyskania spektakularnych efektów w krótkim czasie!
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Urządzenie wyposażone jest w następujące systemy:
• bipolarne fale radiowe
• podczerwień
• światło LED
• masaż próżniowy
• mechaniczny masaż profilowanymi rolkami
• kriolipolizę
• therma RF frakcyjne fale radiowe
Idealnie dobrane parametry oraz niezależna i płynna ich regulacja pozwalają wykonywać zabiegi niezwykle skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne.
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Połączenie kilku technologii w LipoRadioLogie® VINCI™ II umożliwia
operatorowi dobranie najlepszego
systemu pracy dla poszczególnych
pacjentów, a także pozwala uzyskać
widoczne oraz odczuwalne efekty już
po pierwszych zabiegach.
Wykorzystane technologie:
- 2 głowice do zabiegów antycellulitowych, modelujących, wyszczuplających oraz ujędrniających.Wykorzystano w nich bipolarne fale radiowe, podczerwień, światło LED, masaż
próżniowy oraz mechaniczny masaż
profilowanymi rolkami.
- Głowica do kriolipolizy z zassaniem
fałdu skórnego – przeznaczona do
zabiegów niwelowania nadmiaru
tkanki tłuszczowej.
- Głowica do zabiegów liftingujących na okolicę twarzy, szyi i dekoltu. Wykorzystuje ona bipolarne
fale radiowe, światło LED oraz masaż próżniowy.
- Głowica do thermaliftingu RF –
specjalna budowa głowicy, którą wyposażono w mikroelektrody,
idealnie nadaje się do bardzo silnego liftingu, niwelowania opadającej powieki, wygładzania zmarszczek oraz głębokiego odmładzania.

Głowica posiada dwie wymienne
końcówki do twarzy oraz do ciała, z odpowiednim zagęszczeniem
elektrod odpowiedzialnych za głębokość wnikania fali radiowej.
LipoRadioLogie® VINCI™ oraz LipoRadioLogie® VINCI™ II to technologie
zastrzeżone w Polsce i na świecie, objęte bardzo szerokim programem marketingowym.
Wraz z rozpoczęciem zabiegów
klient otrzymuje płytę CD z zestawem ćwiczeń wspomagających terapię, opracowanych przez trenera personalnego, oraz wskazówki dietetyczne
stworzone przez specjalistę dietetyka.
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 i medycznym w naszym kraju i za granicą.
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