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Az ITS Group Osmolipo készülékének működése

.

A kavitációtól a fordított ultrahangos ozmózisig

a lokalizált zsírlerakódások csökkentése érdekében

A hagyományos kavitáció fordított ultrahangos ozmózissá fejlődött, amely ma a leghatékonyabb

és legbiztonságosabb technológia mind a hipertrófiás, mind a hiperplasztikus zsírgyülemek

kezelésére, mely tudományos laboratóriumunk folyamatos kutatási és fejlesztési munkájának

eredménye.

Az Osmolipo a magánvállalkozás és az egyetemi laboratóriumok közös kutatásának eredménye a

nem-invazív esztétikai gyógyászati   technológiák területén, amely nagyszerű eredményeket hozott:

a zsírszövetek csökkentésének eddigi leghatékonyabb és technológiailag legfejlettebb megoldása,

amely az orvoskozmetika számára elérhető. 

Az Osmolipo az egyetlen készülék a világon, amely képes kiaknázni a fordított ozmózis hatásait,

hogy véglegesen megszüntesse a lokalizált zsírt, újrarajzolva így a test körvonalát. 

Minden a  a test azon területein, ahol a zsírszövetek nagyobbzsírfelhalmozódással kezdődik,

mennyiségben jelen vannak, alacsonyabb a lipolitikus aktivitás, amely a nemi hormonoknak

és a túlzott táplálékbevitelnek is kedvez. 

Ezek elkerülése hagyományos módszerekkel haszontalan: kizárólag a normális anyagcserével

rendelkező területeken lesz zsírveszteség (általában arc, mell és felsőtest), azok a területek, ahol a

tényleges zsírlerakódás van nem fognak változni, még inkább kihangsúlyozva így test diszharmóniáját.

Csak a fordított ultrahangos ozmózissal csökkenthetjük jelentősen a hagyományos lipolitikus

módszereknek ellenálló területek zsírszöveteit.  – diéta, fizikai aktivitás, hagyományos kezelések - 

Az Osmolipo kihasználja az ultrahang mikromechanikai hatásait, olyan erőteret indukálva az

adipocitákon, amelyek fokozatosan növelik membránjuk permeabilitását, egészen addig a

pontig, ahol a fordított ozmózis hatása kiváltódik, veszélyeztetve az adipocitát, elérve így a

triglicerid folyadék távozását. 

A mutéti zsírleszívás egyetlen igazi alternatívája!



Három különböző kezelőfej, a teljes kontroll érdekében

A legfejlettebb szoftver az ultrahang irányításáért

Soha nem látott teljesítményű ultrahangos transzduktor
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Minden kezelés más, és minden kezelt alany másképp reagál a kezelésekre. Ez még inkább igaz a hanghullámokra,

amelyek, amikor áthaladnak a szöveteken, megváltoztatják tulajdonságaikat az akusztikus impedancia és a szövetekben

található víz nagyobb vagy kisebb mértékű jelenlétének függvényében. 

Ezért elengedhetetlen hatékony technológiák felépítése, amelyek vezérlőrendszere tévedhetetlen.

Az Osmolipo pontosan így lett kitalálva: egy innovatív fázisvezérlő rendszerrel szereltük fel, amelyet egy jól programozott

mikroprocesszor irányít, ez képes leolvasni a kezelőfejből érkező hanghullámot és végrehajtani a szükséges változtatásokat

a kezelés során. mindig látható a monitoron, Minden,  így a kezelő folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a kezelés

hatékonyságát.

3 különböző konfigurációt terveztünk az Osmolipo kezelőfejekhez:

különböző struktúrák, amelyek lehetővé teszik a különböző

mélységű kezelést, a test különböző területeitől függően. A lapos,

konkáv vagy konvex kezelőfej  segítségével az ultrahangos

sugárkonvergálást 1–4 cm mélyre lehet tenni. 

Kifejlesztettünk egy forradalmian új, ultrahang transzduktorral felszerelt

kezelőfejet, amely speciális, tiszta alumínium és magnézium ötvözetből

készült,  amely lehetővé teszi, hogyrendkívül ellenálló és nagyon könnyű,

ne veszítse el a gép által termelt energiát. Így roppant precízen és

hatékonyan – energia veszteség nélkül – irányíthatja az ultrahangnyalábot

a zsírszövetekbe, a még hatékonyabb eredmény eléréséért, a rövid kezelési

idő alatt. 

Az Osmolipo szoftver mindenről gondoskodik, a kezelni kívánt testfelület

alapján módosíthatja a berendezés számtalan paraméterét, hogy mindig

maximális teljesítményt érjen el, a hason, a derékon, a karokon, a fenéken,

a csípőn és a térdeken.



Miért válassza az ITS Group Osmolipo - Fordított Ultrahangos Ozmózist

Nincs energiaveszteség Precízebb és hatékonyabb kezelések Ellenállóbb és innovatív alkatrészek 
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∗Eredmény 6 kezelés után

∗Eredmény rögtön az első kezelés után

• 

•

 

• 

A Rinnova Plus Frax készülékkel kombinálva is elérhető.

A kezelése ideje alatt, a tényleges hatékonyság miatti

frissítések. 

Garantált és tartós eredmények már az első kezelés

után. 

Maximális pontosság a 3 geometriailag különböző

kezelőfejnek köszönhetően: konkáv, lapos és konvex.

Biztos befektetés: egy kiváló berendezés tulajdonosa

lesz, amely hosszú távon nyereséget biztosít.

Hatékony: csökkenti a zsírsejteket azokon

a területeken, amelyek esetében a hagyományos

módszerek nem válnak be, ilyen például a derék,

a has, a fenék, a csípő, a belső comb és a térd.

Gyors és kényelmes kezelések az ultrahang

paramétereinek valós időben történő változtatásának

lehetősége miatt.

Elégedett vendégek! A pozitív szóbeszédnek

köszönhetően látni fogja a vendégek és a forgalom

növekedését.

20-30%-os volumetrikus csökkenése a hipertrófiás és

hiperplasztikus lokalizált zsírsejteknek minden kezelés során.

A lipómák csökkenése akár 35%-kal, beszivárgás nélkül egy

hónappal az első kezelés után.

Átlagos kerületcsökkenés, körülbelül 4 cm-rel, mindössze

4 alkalom után, azonos BMI-vel (Body Mass Index).

Eredmények




