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Az ITS Group Rinnova Plus Frax készülékének működése

 

 

.

Monopoláris, bipoláris és frakcionált rádiófrekvencia

az arc és a bőr öregedésének csökkentéséért

Felejtse el azokat a rádiófrekvenciás készülékeket, amikkel eddig dolgozott: mostantól az Ön rendelkezésére

áll a Rinnova Plus Frax, a valaha volt leghatékonyabb és legnagyobb teljesítményű monopoláris, bipoláris

és frakcionált rádiófrekvencia. 

A munkánk alapjául szolgáló ötlet mindig is ugyanaz volt: a nem-invazív esztétikai kezelésekhez olyan

technológiát létrehozni, amely hatékony és funkcionális, biztosítva így a tartós és rendkívül magas

szintű eredményeket: a Rinnova Plus Frax tökéletesen megvalósítja ezt az elképzelésünket.

A Rinnova Plus Frax rádiófrekvenciája a  amely forradalmianlegfejlettebb kombinált emissziós rendszer,

új technológiájú kezelést biztosít a bőr feszességéért, mind az arcon, mind a test más területein.

A leghatékonyabb technológia, mivel lehetővé teszi a különféle kezelési módszerek kombinálását

egyetlen eszközben:  a bőr mélyreható kezeléséért, 2 különböző frekvenciával, illetvemonopoláris

 egy azonnali liftinghatással, amely az arcbőr megemelését, a ráncok feltöltését és az arcbipoláris

vonalának átformálását eredményezi. Egyedülálló teljesítmény és hatás, az látható eredmények

eléréséért.

Az ITS Group Rinnova Plus Frax Rádiófrekvenciás készüléke kapacitív és/vagy rezisztív energiaátadás

elvét használja a biológiai szövetekben: ez azt jelenti, hogy a meghatározott frekvenciákon indukált

energia  okoz. Ez a mély és egységes felmelegedés, gyors hőmérséklet-emelkedést liftinghatást

eredményez a kollagén rostok összehúzódásának köszönhetően, ugyanakkor stimulálja a

fibroblasztokat újak létrehozására.

Az ITS csoport frakcionális transzduktorja szakaszosan 6 millió energiahullámot bocsát ki másodpercenként,

kisméretű pontok mátrixába frakcionálva. A hőmérsékletet nagyon rövid időre 59-63 ° C-ra emelik,

előidézve így a kollagén rostok teljes denaturálását, amelyek helyére új kollagén rostok termelődnek. 

A kis pontokba történő frakcionált kisugárzás meghatározza a kollagén rostok hőhatását, amely

azok felületi és mély átrendeződéshez vezet, a bőr fiziológiai újra-texturálását eredményezve. Ennek

 az arcbőr megemelkedése és a szemöldökhatása az arc és a dekoltázs vonalának újradefiniálása,

ívének emelése, a bőr általános feszességének javítása.

Kézzel fogható, bámulatos eredmények!
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A készülék belsejében rendkívüli technológia található

Használt már valaha Rádiófrekvenciát, amelynek elektródái annyira túlmelegedtek, mintha egy vasaló érne a bőréhez?

Más készülékeknél ez gyakran megesik… és ennek az oka nagyon egyszerű. Nem megfelelő az energiaátvitel, amely

elkerülhetetlenül a kezelőfejet érinti, veszélyeztetve így a kezelés hatékonyságát és kényelmét. A  aRinnova Plus Frax

hardver és a szoftver közötti tökéletes szinergiának köszönhetően, a bőrhöz teljes mértékben hasonló kimeneti

impedanciát generál, biztosítva a maximális energiaátvitelt, kizárólag a kezelendő területen, teljes biztonságban.

Kizárólag a Rinnova Plus Frax készüléke képes olyan teljesítmény elérésére, amelyet még korábban soha nem látott,

garantálva az exkluzív kezeléseket, a rendkívüli teljesítőképességet és a maximális kényelmet.

Frakcionált technológia: az Ön által keresett evolúció

Egy új szonda frakcionált emissziós technológiával: új kezelőfejet terveztünk, amely a

Rinnova Plus Frax-ot sokkal többé teszi, mint egy egyszerű Rádiófrekvencia, és teljesen

újradefiniálja a diatermia fogalmát. Ennek eredményeként a felszíni és a mély rostok

átszerveződnek, és a bőr teljes textúrája megújul, az arc vonala teljesen újradefiniálódik

és a bőr feszessége általánosan javul. 

Egyedülálló technológia végtelen lehetőségekkel

Monopoláris, bipoláris, f rakcionált: különböző méretükkel a

 elektródái azok, amelyekre szüksége van aRinnova Plus Frax

milliméteres pontosságú munkához. Ez 6 monopoláris elektródát

foglal magában, 30, 40, 50, 60, 70 és 80 mm-est és 1 pontszerűt,

a szemkörnyék érzékeny területének kezeléséhez, valamint 1

bipoláris kezelőfejet az azonnali liftinghez. Ezenfelül 3 cserélhető

kezelőfejet 10x10 mm, 20 × 20 mm, 40 × 40 mm méretekben. 



• 

• 

• 
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Nagyobb kibocsátó teljesítmény Alaposabb és hatékonyabb kezelések Időtálló gépek

Miért válassza az ITS Group Rinnova Plus Frax Rádiófrekvenciás kezelést

A jól szigetelt kezelőfejeknek köszönhetően biztonságos

a kezelő számára.

Kényelmes és praktikus, a kezelések átlagos időtartama

20 perc.

Elektródák a test minden területéhez: 8 különböző

méretű elektróda és 2 különböző frekvencia az arcra

és a test más területeire.

Biztos befektetés: egy kiváló berendezés tulajdonosa

lesz, amely hosszú távon nyereséget biztosít.

Nagyobb hatékonyság a frakcionált technológiának

köszönhetően, a kezelés maximalizálása érdekében.

Azonnali liftinghatás a bipoláris modalitásnak

köszönhetően.

Könnyű és intuitív érintőképernyő, alapértelmezett

protokollokkal és széles körű testreszabási lehetőségekkel.

Elégedett vendégek! A pozitív szóbeszédnek

köszönhetően látni fogja a vendégek és a

forgalom növekedését.

Oxypro Age – Osmolipo készülékkel kombinálva is elérhető.
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Jelentős eredmény már az első kezeléstől kezdve

Feszesebb bőr, megemelkedett arcbőr, kevésbé mély ráncok, az arc vonalának újrarajzolása

A poszttraumás bőr textúrájának javítása (pattanások, hegek, striák)

Fokozott oxigén és tápanyagáramlás a szövetekben

∗Eredmények 8 kezelés után

Eredmények




