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A Shifu Plus segítségével a jövő anti-aging

kezelése már az Ön rendelkezésére áll

Az arc és a test bőrfelületeinek ernyedtsége mostantól leküzdhető nem-invazív technológiákkal,

köszönhetően a Shifu Plus készülék új esztétikai technológiájának, a Fókuszált Ultrahangnak.

Intenzív többvonalas emisszióval, a folyamatos tudományos és technológiai kutatások eredménye,

amelyeknek célja a leghatékonyabb és legnagyobb teljesítményű Fókuszált Ultrahang berendezés

megteremtése. 

Mi, az ITS Group-nál, szakemberei vagyunk az élvonalbeli technológia megteremtésének.orvoskozmetika 

A Shifu Plus-szal konkrét célunk volt: egy olyan anti-aging technológia megteremtése, amelynek eredményei

a plasztikai műtétek eredményeivel vetekednek. Egy szenvedélyes, rendkívül hozzáértő csapatnak és az

állandó élvonalbeli tudományos kutatásoknak köszönhetően, ez az elképzelés most valósággá válik a

Multilineáris Intenzív Fókuszált Ultrahanggal.

Az ITS Group Shifu Plus készülékének működése

A Shifu Plus végérvényesen szakít a múlttal: most már létezik egy olyan nem-invazív technológia,

amely képes a sebészeti lifting beavatkozásokkal egyenértékű anti-aging kezelésre, és olyan

eredményeket vezet be az orvoskozmetika világába, amik eddig kizárólag sebészeti beavatkozással

voltak elérhetőek.

A hagyományos hőinfúziós módszerektől eltérően a HIFU fokalizációja kis termikus traumák sorozatát

(TCP: Thermal Coagulation Point) hozza létre a bőr alatti rétegekben, amíg el nem éri az SMAS mélységét,

amely a bőr és az izmok közötti réteg, ez felelős a bőr idő során történő megereszkedéséért, illetve a bőr

feszességéért.

Az akusztikus hullámok megnövelik a hőmérsékletet a mikrofókuszált pontok mátrixában, ami az

izomszövet visszahúzódását eredményezi, amely sebészeti beavatkozáshoz mérhető liftinghatást idéz

elő, emelve így az arc tónusát. 

Ennek az exkluzív technológiának köszönhetően a Shifu Plus a nagy Intenzitású Fókuszált Ultrahanggal

képes az arc kontúrjainak újradefiniálására, időtálló eredményekkel, amelyek akár 2 évig is tarthatnak. 

A sebészeti arcfelvarrás eredményei egy esztétikai készülékbe zárva!  
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A készülék belsejében rendkívüli technológia található

A technológia lényege egy nagyon fejlett firmware-ben rejlik, amely szakszerűen kezeli az ultrahangos kezelőfej

átalakítóját, meghatározva, hogy mely pontokra kell összpontosítani a nagy intenzitású ultrahangot, megváltoztatva

minden alaklommal a számot, az átmérőt, a pontok közötti távolságot a pontok vonalának hosszát és távolságát.

Ez a rendszer  mivel megakadályozza, hogy az ultrahang átfedésétgarantálja a tökéletes biztonságot a kezelés során,

ugyanazon területeken: elkerülve így a szövetkárosodás lehetőségét.

Az eredmény egy gondos, precíz, eddig még nem látott anti-aging kezelés, teljes mértékben természetes eredmé- 

nyekkel, amelyek nem változtatják meg az arc vonalait és a mimikát.

Egy exkluzív patron, multilineáris technológiával,

amely oda ér el, ahová szükséges

A Shifu Plus számára példátlan, multilineáris kibocsátású

rendszert hoztunk létre, egy innovatív ezt társítottuk 

szoftverrel, amelyen alapértelmezett és testreszabható

programok találhatók. Ez autonóm módon igazodik a

fókuszpontok közötti távolságokhoz, a vonalak számához,

azok hosszához és a köztük lévő távolsághoz, a mindig

tökéletes kezelésekért. A Shifu Plus cserélhető patronjai

fel vannak szerelve egy innovatív mikroelektromechanikus

rendszerrel, amely képes az ultrahang kibocsátást milliméter

pontossággal a kezelni kívánt területre irányítani. Így a

kibocsátási felület  egy nagyon nagyfelbontású pontmátrixra

oszlik, azzal a céllal, hogy az ultrahang fókuszpontjait

legfeljebb egy 11 vonalas és 26 pont/vonalas területre

összpontosítsa. 

Minden kezelés tökéletes, minden alkalom

más, de ugyanannyira hatékony

A Shifu Plus megnöveli hatékonyságát a patronok széles

választékának köszönhetően, amelyek lehetővé teszik a

kezelés testreszabását. A választékban szerepel egy 3

patronból álló standard készlet, melynek kezelési mélysége

3,0 mm, az arcnál 4,5 mm és a test más részeinél 13 mm.

Szeretne még ennél is többet? Másik 6 patron közül tud

még választani az arcra és a testre, így lehetséges a test

különböző területeire alkalmazott kezelések testreszabása.
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Előtte ∗ 1 kezelés után∗ 1 kezelés után ∗ 13 nappal az első kezelés után

Multilineáris rendszer mélyebb hatással Precízebb és hatékonyabb kezelések Innovatív szoftver, egyszerű és intuitív

Miért válassza az ITS Group Shifu Plus készülékét Fókuszált Ultrahanggal

Minimalizált üzemeltetési költség, a patronok

hosszú élettartamának köszönhetően, a

hagyományos patronoktól eltérően.

Maximális hatékonyság és biztonság, amelyet a

multilineáris emissziós rendszer garantál.

Elégedett vendégek! A pozitív szóbeszédnek

köszönhetően látni fogja a vendégek és a forgalom

növekedését.

Egyedi kezelések: a fókuszpontok és vonalak közötti

távolság megváltoztatása a maximális hatékonyság

érdekében.

Többféle patron: lehetőség a különböző patronok

közötti választásra, a mindig hatékony kezelésekért.

Egyszerű és intuitív érintőképernyős kijelző, alapértelmezett

protokollokkal és a széles körű testreszabási lehetőségekkel.

Biztos befektetés: egy kiváló berendezés tulajdonosa lesz,

amely hosszú távon nyereséget biztosít.

Természetes liftinghatás, látható eredmények már az első kezelés után

Feszesebb bőr, megemelt arcbőr, kevésbé mély ráncok, az arc vonalának újratervezése

Látható és tartós eredmények

∗ Előtte

Eredmények




