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A Lökéshullám kezelések új generációja

Az ITS Group Soft Touch készülékének működése

 

A Soft Touch az ITS Group által megalkotott új Lökéshullám technológia, amely a cellulitisz és a

narancsbőr által okozott esztétikai bőrhibák kezelésére jött létre: egy új radiális lökéshullám-rendszer,

amely az energiát egy meghatározott területre koncentrálja, ugyanolyan módon, mint a fókuszált

energia esetében, kihasználva ennek számos jótékony hatását.

Új elektromágneses generátort terveztünk, elkerülve a hagyományos sűrített levegős rendszerek

összes energia-diszperziós problémáját. Példa nélküli 5 cm2 -es  a számottevőemissziós technológia

energiamennyiség átvitelére, amely szinergiában működik a vákuumrendszerrel, csökkentve a nem

kívánt vontatási hullámokat és biztosítva a páciens számára a kezelés kiváló tolerálhatóságát.

A rendkívül fejlett kezelőszoftverrel vezérelt vákuumrendszer lehetővé teszi, hogy az akusztikus hullám

csak a zsírrétegre korlátozódjon, és csak oda koncentrálja az energiát, ahová az eredmények elérése

szempontjából szükséges. a hagyományos Azáltal, hogy a vákuumot lökéshullámokkal társítjuk, 

rendszereknél háromszor nagyobb szövetmennyiséget stimulálunk.

A Soft Touch egy innovatív módszer a Lökéshullámok alkalmazására a test cellulitisz által érintett

területeire. Ezenkívül rendkívül hatékony a megelőző szakaszban, hatékonyan ellensúlyozza a

narancsbőr által okozott esztétikai bőrhibákat. 

A Lökéshullámok olyan akusztikus hullámok, amelyek rövid idő alatt szállítják az energiamennyiséget

a kezelni kívánt területre,  hogy a cellulitiszelősegítve a regenerációs és helyreállítási folyamatokat,

jelenségét kiváltó metabolikus aktivitásra hatással legyenek.

A mechanikus rezgések helyreállítják a kötőszövet rugalmasságát azáltal, hogy javítják a bőr tónusát

és kiküszöbölik a narancsbőr által okozott esztétikai bőrhibákat, időtálló eredményekkel. 

Soha nem láto eredmények a ceulitisz kezelésében!



A készülék belsejében rendkívüli technológia található

.

Mostanáig elképzelhetetlen hatással bíró kezelőfej
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Soft Touch shock waves Traditional shock waves

A Soft Touch Lökéshullám kezelésének kulcsa  rejlik:a legújabb technológiával ellátott ballisztikus kezelőfejekben

egy exkluzív elektromágneses meghajtórendszer, amely kiküszöböli a hagyományos sűrített levegős rendszerek

által okozott diszperziókat. Az exkluzív anyagok használata garantálja a gyors nyomásnövekedést nagyon rövid idő

alatt, magas csúcsérték mellett.

Technológiailag rendkívül fejlett rendszer, amely lehetővé teszi a szövetekre alkalmazott nyomásimpulzusok 1000-szer

hosszabb ideig tartó hatását, mint az egyszerű "lökéshullámok" esetében, olyan eredményekkel, amelyek a közelmúltig

lehetetlennek tűntek.

A Soft Touch rendkívül magas színvonalú teljesítményt kínál Önnek, a Lökéshullámok

sugárirány hatású szinergiájának köszönhetően, az exkluzív vákuumszívó rendszerrel.

A szonda finoman beszívja a kezelendő felületet, és egy pillanat alatt átviszi az akusztikus

hullámot a zsírszövetekbe. Így a Lökéshullám generátorának fókuszterülete lényegesen

nagyobb méretű, mint más hagyományos technológiáké.

Egyszerű és intuitív szoftver, ami mindent lényegesen

leegyszerűsít

A rendszer középpontjában álló új hardver- és szoftvertechnológiák

a Soft Touch készüléket minden eddiginél megbízhatóbbá, sokoldalúbbá

és érzékenyebbé teszik. A berendezés-kezelő szoftvert úgy programozták,

hogy rendkívül pontosan ki tudja számítani a biológiai szövetekbe

továbbítandó akusztikus energia mennyiségét. A kiválasztott területtől

függően a szoftver kiszámítja a megfelelő energiamennyiséget, a lökések

számának, az impulzusok gyakoriságának és a lökéshullám teljesítményének

beállításával.



Miért válassza az ITS Group Soft Touch Lökéshullám kezelését

A szövet textúrájának általános javulása, látható

Nagyobb kibocsátó teljesítmény
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• Jelentős eredmények minden kezelés után.

• A kötőszövet rugalmasságának és relaxációjának javítása

• A helyi vénás és nyirokkeringés javítása

• Az egyetlen technológia, amely hatékonyan szembeszáll 

∗Eredmény 8 kezelés után

∗Eredmény 3 kezelés után

Alaposabb és hatékonyabb kezelések Időtálló gépek

Rendkívül hatékony a vákuumrendszerrel való

szinergiának köszönhetően.

Gyors kezelések és azonnal látható eredmények,

regenerálódási idő nélkül.

A vákuum a kezelést rendkívül lokalizálttá teszi, a

kapilláris érzékenység és a visszér problémák

szempontjából.

Biztos befektetés: egy kiváló berendezés tulajdonosa

lesz, amely hosszú távon nyereséget biztosít.

és tartós eredmények. 

Egyszerű és intuitív érintőképernyős kijelző,

alapértelmezett protokollokkal és a kezelések

átfogó testreszabásának lehetőségével.

Elégedett vendégek! A pozitív szóbeszédnek köszönhetően

látni fogja a vendégek és a forgalom növekedését.

Eredmények

a narancsbőrrel




