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Το μυστικό για 
ένα πιο λαμπερό  

και σφριγηλό δέρμα

Συνδυαστική Τεχνολογία Hydroporation & Radiofrequency
για ανώτερα αποτελέσματα

WWW.MESOJET.COM
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ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Το MesojetTM είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στις κύριες τεχνολογίες 
hydroporation (υδροδιάτρησης) στην αγορά και ως παραγωγοί εξειδικευμένων επαγγελματικών 
ορών για υδροδυναμικές θεραπείες. Το MesojetTM έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άμεσα και μακράς 
διάρκειας αποτελέσματα ιατρικής αισθητικής μέσω θεραπειών οι οποίες είναι 100% ασφαλείς και 
ταυτόχρονα απολαυστικές. Εξειδικευμένα προϊόντα και πρωτόκολλα επιτρέπουν στον επαγγελματία 
να προσαρμόσει και να ελέγχει κάθε διαδικασία σε όλα τα στάδια, προσφέροντας πάντα μία ξεχωριστή 
εμπειρία περιποίησης.

ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

MESOJET
TM HY-PO

Χάρη στη δράση του Hydroporation, η συσκευή αυτή επιτρέπει 
 τη διεξαγωγή μιας πλήρους γκάμας αναζωογονητικών θεραπειών 
λάμψης και ενυδάτωσης. Απολεπίζει ήπια την επιφάνεια 
του δέρματος χωρίς να προκαλεί ερεθισμό ή αποφολίδωση και 
διοχετεύει αποτελεσματικά δραστικούς και αντιγηραντικούς 
παράγοντες στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος.
H πιο ευέλικτη, μη-επεμβατική εναλλακτική επιλογή ενέσεων 
βιο-αναζωογόνησης στην αγορά.

MESOJET
TM RF

Μονοπολική και διπολική χωρητική (capacitive) Ραδιοσυχνότητα 
για θεραπείες προσώπου και σώματος. Χάρη στους αποκλειστικούς 
κεραμικούς μετατροπείς του μηχανήματος παρέχει ορατά 
αποτελέσματα ενώ είναι ιδιαίτερα ήπιο και προσφέρει μία ευχάριστη 
αίσθηση αντίστοιχη μιας θεραπείας “warm stone massage”.
To software περιλαμβάνει 91 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας 
για μια πλήρη γκάμα θεραπειών προσώπου κατά των σημαδιών 
γήρανσης και θεραπειών σώματος για βελτίωση της όψης 
κυτταρίτιδας, μείωση του λίπους και των σημαδιών γήρανσης.

MESOJET
TM HY-PO RF

Συνδυαστική τεχνολογία που περιλαμβάνει τη λειτουργία 
Ηydroporation (υδροδιάτρηση) και τη λειτουργία Ραδιοσυχνότητας.
Το soft-ware περιλαμβάνει 26 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας 
που επιτρέπουν τον συνδυασμό και των δύο λειτουργιών 
στην ίδια θεραπεία μέσα από ένα μεγάλο αριθμό πρωτοκόλλων 
που στοχεύουν διαφορετικές ανάγκες.
H τεχνολογία αυτή έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στις θεραπείες 
προσώπου και σώματος. Απαιτεί λιγότερες συνεδρίες και προσφέρει 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι παρέχουν μεμονωμένα 
η λειτουργία του Hydroporation και της Ραδιοσυχνότητας.

THE MATCHTHE MATCH
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THE RANGE

MSJ03

Λειτουργία Hydroporation για υδροδερμοαπόξεση, 
χημικό peeling και μη ενέσιμη διοχέτευση

των ειδικών δραστικών ορών σε συνδυασμό 
 με Χωρητική (Capacitive) Μονοπολική

και Διπολική Ραδιοσυχνότητα
για το Πρόσωπο και το Σώμα

MSJ01

Λειτουργία Hydroporation για υδροδερμοαπόξεση, 
χημικό peeling και μη ενέσιμη διοχέτευση

των ειδικών δραστικών ορών

MESOJETTM HY-PO RF MESOJETTM HY-PO
POWER RF Max. 1MHz / 140 W     

ΚΕΦΑΛΗ Premium κεφαλή για συνεχή χρήση με την πάροδο του χρόνου
Τριπλό ακροφύσιο για χρήση σε 8 θεραπείες
2 κεφαλές με κεραμικούς μετατροπείς:
･ 1 διπολική κεφαλή για το πρόσωπο  – 2,9cm
･ 1 μονοπολική κεφαλή για το σώμα – 5cm         
+ 1 Πλάκα γείωσης

Premium κεφαλή για συνεχή χρήση με την πάροδο του χρόνου
Τριπλό ακροφύσιο για χρήση σε 8 θεραπείες

TABLET Οθόνη αφής, σύνδεση Bluetooth με την συσκευή Οθόνη αφής, σύνδεση Bluetoothμε την συσκευή

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
και 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

91 προγράμματα:
29 για το πρόσωπο,
62 προγράμματα για το σώμα,
26 ειδικοί τρόποι λειτουργίας σε συνδυασμό με τη λειτουργία JET

3 τρόποι λειτουργίας JET:
Manual, Continuous & Magic

Διαθέσιμη σύνδεση με ιατρική δεξαμενή αερίου

3 τρόποι λειτουργίας JET:
Manual, Continuous & Magic

Διαθέσιμη σύνδεση με ιατρική δεξαμενή αερίου

POWER SUPPLY 230V : 50-60HZ 230V : 50-60HZ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 65 x 35 x 102 cm 65 x 35 x 102 cm

ΒΑΡΟΣ 30 kg 28 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 550 W 550 W

Εγγύηση 2 χρόνια και διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη

1370
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Διαθέσιμο για τα μοντέλα: MSJ01

                                MSJ05

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ

Το MesojetTM επιταχύνει τη διοχέτευση καλλυντικών 
ή ιατρικών ουσιών χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα 
σε υπερηχητική ταχύτητα και χάρη στην ξεχωριστή 
premium κεφαλή του διασπά το επιταχυνόμενο υγρό σε 
μικροσταγονίδια. Όταν η πίεση του Jet τεντώνει το δέρμα 
στο σημείο της επαφής, προκαλεί βαροφόρεση, δηλαδή τα 
μικρο-κανάλια της επιδερμίδας διαστέλλονται, επιτρέποντας 
την αναίμακτη διαδερμική μεταφορά ουσιών για ενίσχυση 
της απολέπισης, της ενυδάτωσης και θρέψης του δέρματος.

HYDROPORATION

H κρύα πίεση των μικροσταγονιδίων δημιουργεί μια μοναδική 
αίσθηση ‘κρύου’ στο δέρμα. Αυτό το εφέ διεγείρει σημαντικά 
την μικρο-κυκλοφορία, τονώνει και μειώνει το οίδημα.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ.

Μικροσταγονίδια μεταφέρονται στα βαθύτερα στρώματα 
του δέρματος ήπια και με ασφάλεια. Η θεραπεία παρέχει 
άμεσα και ορατά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα είναι 
απολαυστική χωρίς να χρειάζεται χρόνος αποκατάστασης 
για το δέρμα. Αναζωογονεί ήπια απομακρύνοντας τα νεκρά 
κύτταρα και θρέφει το δέρμα προσφέροντας άμεση λάμψη, 
τόνωση της πυκνότητας και ενυδάτωση σε βάθος.

ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣ, ΤΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Tα πρωτόκολλα είναι απόλυτα προσαρμόσιμα.
Μπορείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να 
αντιμετωπίσετε όλες τις καταστάσεις δέρματος και να 
προσαρμόσετε τη θεραπεία σε όλους τους τύπους δέρματος 
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προϊόντα που επιτρέπουν 
ένα μεγάλο αριθμό θεραπειών.

INFUSION
Velocity 200 mt/sec

90°

Melanocyte

stratum  disjunctum

stratum  corneum

stratum  lucidum

stratum  granulosum
stratum  spinosum

stratum  basale

stratum  papillare

stratum  reticulare

Fat

Nerves

Bllod vessels

ΥΔΡΟΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ

ΧΗΜΙΚΑ PEELING

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ

ΒΙΟ-ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΚΜΗ & ΥΠΕΡΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ
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Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ MESOJETTM

Καινοτόμα κεφαλή που αλλάζει τα δεδομένα στις θεραπείες 
Hydroporation (υδροδιάτρησης). Επιτρέπει τη βαθιά αλλά 

 πολύ ήπια και αναίμακτη διοχέτευση δραστικών ουσιών 
κάτω από την κεράτινη στιβάδα.

Οι οροί είναι τέλεια και ομοιογενώς μικροποιημένοι 
 και διοχετεύονται σε υψηλή ταχύτητα με ανώδυνο και 

μη επεμβατικό τρόπο.
Η κεφαλή MesojetTM Premium Handpiece έχει σχεδιαστεί 

με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επίσης συμβατή με 
τα κύρια συστήματα Hydroporation της αγοράς.

ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΡΙΟ ΠΛΑΤΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διαρκεί για πάντα και λειτουργεί τόσο καλά σαν καινούργιο 
μετά από κάθε χρήση.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δεν περιλαμβάνει πλαστικές κεφαλές που πρέπει να απορρίπτονται 
μετά από μερικές χρήσεις.

ΔΕΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΠΟΤΕ
Έχει κατασκευαστεί με ένα ειδικό σύστημα που
εμποδίζει το μπλοκάρισμα του ακροφυσίου.
Το καθάρισμα μετά από κάθε χρήση είναι πολύ
εύκολο και γρήγορο.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΟΡΟΥΣ, ΟΧΙ ΑΕΡΑ
Κατασκευασμένο με ένα ειδικό σύστημα που επιτρέπει 
τη διοχέτευση μικροποιημένου ορού και πολύ περιορισμένης 
ποσότητας αέρα. Αυτό καθιστά την θεραπεία ευαίσθητων 
περιοχών όπως το περίγραμμα των χειλιών και των ματιών 
εφικτή, πολύ προσεκτική και απόλυτα ασφαλή.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
Η κεφαλή είναι εξαιρετικά ελαφριά και ο ειδικός σχεδιασμός της καθιστά άνετη τη χρήση  
για τον επαγγελματία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ JET
ένταση μπορεί να προσαρμοστεί από τον επαγγελματία ανάλογα με τον τύπο δέρματος και το βαθμό 
ενυδάτωσης. Αυτή η ειδική ρύθμιση εμποδίζει τη σπατάλη του ορού και διασφαλίζει την απόλυτη και ασφαλή 
διοχέτευση των ουσιών στο δέρμα.

PREMIUM ΚΕΦΑΛΗ
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Διαθέσιμο για τα μοντέλα: MSJ05

                                MSJ03

RF CAPACITIVE - ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
για θεραπείες προσώπου και σώματος

RF CAPACITIVE - ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΜΕ 91 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
･ χαλάρωση δέρματος

･ περίγραμμα σώματος

･ τοπικό λίπος

･ κυτταρίτιδα

･ ραγάδες

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΤΕΚΟΛΤΕ
･ χαλάρωση δέρματος

･ ρυτίδες

･ περίγραμμα προσώπου

･ βελτίωση υφής δέρματος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
Διασφαλίζουν τη μέγιστη αγωγιμότητα μαζί με απόλυτη ασφάλεια

Τα κεραμικά υλικά δεν είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, 
για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται για παράδειγμα 
στη θερμική ασπίδα ISS στο διάστημα. Ωστόσο, ειδικά 
διαμορφωμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να 
διαπεράσουν ελεύθερα τα κεραμικά υλικά, με τον τρόπο 
αυτό μόνο o δερματικός φραγμός θερμαίνεται απόλυτα 
στην απαιτούμενη θερμοκρασία με ελεγχόμενο τρόπο.

Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τη θεραπεία με τις κεραμικές 
κεφαλές MesojetTM εξαιρετικά αποτελεσματικές και 
ταυτόχρονα απόλυτα ασφαλείς με μηδενικό ρίσκο πρόκλησης 
εγκαύματος.

CERAMIC TRANSDUCER FOR BODY

CERAMIC TRANSDUCER FOR FACE
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ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ OΥΣΙΩΝ

MESOJETTM ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ο μηχανισμός δράσης

Η ραδιοσυχνότητα MesojetTM είναι το αποτέλεσμα μιας 
μακροχρόνιας έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός ειδικού 
συστήματος RF ικανού να αυξήσει τη διαπερατότητα του 
δέρματος επιτρέποντας τον δραστικό και ασφαλή συνδυασμό 
του hydroporation και ραδιοσυχνότητας στη ίδια συνεδρία. 
Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με ειδικές ρυθμίσεις που 
δημιουργούν ελεγχόμενη θέρμανση της διπλής στοιβάδας 
λιπιδίων και καθιστούν το φραγμό του δέρματος πιο διαπερατό 
στις λιπόφιλες και υδρόφιλες ουσίες που εγχέονται κατά 
το στάδιο του hydroporation. Στο software περιλαμβάνεται 
ένας ειδικός τρόπος λειτουργίας το: VASODILATION 
(αγγειοδιαστολή). Αυτή η ειδική ρύθμιση καθιστά σε λίγα 
λεπτά το δέρμα ιδιαίτερα διαπερατό. H προσωρινή αυτή 
δράση επιτρέπει τη βέλτιστη και ταχύτατη διείσδυση 
των ορών που διοχετεύονται κατά το στάδιο του hydroporation.

Η ελαστικότητα και τόνωση του δέρματος εξαρτάται επίσης 
πολύ από το βαθμό ενυδάτωσης της επιδερμίδας. Αυτός είναι 
ο λόγος που οι ακουαπορίνες, τα κανάλια νερού που είναι 
ειδικά ρυθμισμένα να ελέγχουν τη ροή του νερού από και 
προς το κύτταρο, έχουν τόσο σημαντικό ρόλο για την υγεία του 
δέρματος. Tα κύματα του MesojetTM προκαλούν παρασιτικά 
ρεύματα στα πολικά μόρια του νερού, χαλαρώνοντας έτσι 
τους δεσμούς υδρογόνου. Δημιουργείται έτσι στα κανάλια 
των ακουαπορινών μια ροή νερού που φτάνει στα βαθύτερα 
επίπεδα της επιδερμίδας. Επιπλέον, η διάταξη της πρωτεϊνικής 
δομής στα κανάλια νερού τροποποιείται και οι ακουαπορίνες 
διαστέλλονται.

ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΑΚΟΥΑΠΟΡΙΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

91
συνολικά

προγράμματα RF

62

προγράμματα 
για θεραπείες 

σώματος

29
προγράμματα 
για θεραπείες 

προσώπου

26

προγράμματα 
για συνδυαστικές 

θεραπείες
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BODY CONTOURING 
με Mesojet TM ραδιοσυχνότητα

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ
Θεραπεία για πολλές καταστάσεις του σώματος:

･ ΤΟΠΙΚΟ ΛΙΠΟΣ

･ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

･ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

･ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΑΓΑΔΕΣ

･ ΟΥΛΕΣ
To software επίσης περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις 
που επιτρέπουν το συνδυασμό ραδιοσυχνότητας 
με hydroporation για την αντιμετώπιση της 
χαλάρωσης δέρματος και των ραγάδων στο σώμα 
στην ίδια συνεδρία.

Κατά τη θεραπεία περιοχών του σώματος, το MesojetTM προκαλεί αναδόμηση των ιστών, οι οποίοι αλλάζουν λόγω 
της διαταραχής της μικροκυκλοφορίας, ειδικά στο δέρμα με λακουβάκια, ινώδη ιστό, χαλάρωση δέρματος και πυκνότητα 
ιστού. Στην πραγματικότητα, η δράση του MesojetTM Rf προκαλεί αφυδάτωση του λιποκυττάρου το οποίο με τον τρόπο 
αυτό συρρικνώνεται με αποτέλεσμα τη μείωση του υποδόριου λίπους. Η θεραπεία βελτιώνει επίσης την κυκλοφορία του 
αίματος, διεγείρει την απορρόφηση και αποστράγγιση της περίσσειας υγρών, επιτρέπει τη σωστή κατανομή του ινώδους 
ιστού μειώνοντας σημαντικά τις εναποθέσεις λίπους. Όλες αυτές οι δράσεις οδηγούν στην ‘αναδόμηση του δέρματος’ 
μειώνοντας την όψη της κυτταρίτιδας, αποβάλλοντας τις συσσωρευμένες τοξίνες και εναποθέσεις λίπους και αναζωογονώντας 
τους ιστούς.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Θεωρώντας ότι η ραδιοσυχνότητα είναι επίσης ένας τρόπος 
για την διαπερατότητα του δέρματος και τη διείσδυση ενεργών 
ουσιών, η χρήση ενός εμπλουτισμένου και υψηλής ποιότητας 
προϊόντος αγωγιμότητας αποκτά θεμελιώδη σημασία.

GEL  CREAM ΑΓΩΓ ΙΜΟΤΗΤΑΣ
P R EC IOUSWAVEP R EC IOUSWAVE

Κρέμα ενυδάτωσης και θρέψης 
που αφήνει ένα βελούδινο τελείωμα 

στο δέρμα. H ιδιαίτερη υφή της,
που μετά από λίγα λεπτά μετατρέπεται σε gel, 

επιτρέπει τη συνεχή παροχή μάλαξης 
χωρίς να χρειάζεται η προσθήκη 

επιπλέον προϊόντος κατά 
τη διάρκεια της 

συνεδρίας.

Σχεδιασμένο για χρήση με 
ραδιοσυχνότητες, υπερήχους 

και διαθερμία. Το PreciousWave έχει 
κατασκευαστεί έτσι ώστε να αντέχει τη 

θερμότητα, χάρη στο δίκτυο πολυμερούς 
gel που είναι ανθεκτικό στην 

άνοδο της θερμοκρασίας 
και την τριβή λόγω 

κινήσεων
μασάζ.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Συνδυασμός γλυκογόνου και 

υαλουρονικού οξέος χαμηλού μοριακού βάρους
- δρουν συνεργαστικά για να τονώσουν και να 
επαναφέρουν την πυκνότητα του δέρματος.

Εκχύλισμα πλαγκτόν που τονώνει 
και μιμείται μια συνεδρία 
αεροβικής άσκησης για να 

επαναπροσδιορίσει
τα περιγράμματα.
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THE PERFECT MATCH
Συνδιασμος τεχνολογιών που κάνι τη διαφορά

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ HYDROPORATION ΜΕ ΤΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ. Η ΥΦΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ 
ΣΟΚ ΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.

CAPACITIVE RADIOFREQUENCY
Η ραδιοσυχνότητα MesojetTM 

έχει αναπτυχθεί με ειδικές ρυθμίσεις 
που δημιουργούν μια ελεγχόμενη 

θέρμανση της διπλής στιβάδας λιπιδίων, 
επιτρέποντας μια θεραπεία RF 

για λίγα λεπτά μετά την έγχυση ορών 
που εκτελείται με τη λειτουργία  

της υδροδιάτρησης.

Επιπλέον, επιλέγοντας άλλους 
συγκεκριμένους RF τρόπους λειτουργίας, 

το MesojetTM RF είναι επίσης ικανό 
να κάνει το φραγμότου δέρματος 

πιο διαπερατό, βελτιστοποιώντας έτσι 
τη διείσδυση των ενεργών συστατικών 

 που παρέχονται με τη διαδικασία 
 της υδροδιάτρησης.

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ ΛΕΙΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΑΤΑ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ, ΣΦΡΙΓΗΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ 
ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ JET
ME ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
30% πιο γρήγορο και 50% καλύτερο αποτέλεσμα με μακρά διάρκεια 
απ’ ότι μεμονωμένα η διαδερμική έγχυση ή η ραδιοσυχνότητα.

+
HYDROPORATION INFUSION
Διαδερμική έγχυση χωρίς βελόνες 
που παρέχει με ανώδυνο τρόπο 
ενεργά συστατικά, όπως πεπτίδια, 
αντιοξειδωτικούς παράγοντες και 
υαλουρονικό οξύ στις βαθύτερες 
στιβάδες του δέρματος. Ο πίδακας 
μικροσταγονιδίων διεισδύει βαθιά, 
μεταφέροντας τα ενεργά θρεπτικά 
συστατικά στη βάση του δέρματος.

Ο φραγμός του δέρματος ανανεώνεται 
και επιδιορθώνεται, οι ρυτίδες 
απαλύνονται, οι γεροντικές και ηλιακές 
κηλίδες αποχρωματίζονται ορατά και 
το δέρμα ενισχύεται με μία μεγάλη 
δόση υγρασίας, καθιστώντας 
το έτοιμο να αντιδράσει 
καλύτερα στο ερέθισμα 
του RF.

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΜΙΑ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ


