
POLARIS

Zvláště doporučujeme k:

- redukci celulitidy a lokálnímu odstranění tuku,

- tvarování postavy,

- vypnutí a zpevnění pleti na obličeji a celém těle,

- zákrokům proti stárnutí,

- stimulaci lymfatické drenáže.

Redukuje hluboké vrstvy tukové tkáně, 
které jsou velmi obtížně odstranitelné 
cvičením či dietou. Skvěle vypíná pleť!

Zárukou získání požadovaného efektu je skloubení čtyř pokročilých technologií:

ELEKTROPORACE RF – 

-  – kapacitní ohřev tkáně, což způsobuje zvýšení lipolýzy, stáhnutí stávajícího kolagenu a 
elastinu, namnožení nových vláken a zvýšení hustoty pleti,

-

-  – rozdílné tlaky určené ke kompresi tkáně tukových buněk, které uvolňují tuk, 
způsobují prokrvení pleti a zvyšují její pružnost, stimuluje lymfatickou drenáž.

-  – způsobuje otevření kanálků v membráně tukových buněk, přes které mohou 
mastné kyseliny putovat do mezibuněčného prostoru. Nepřetržité poskytování biostimulačního světla 
rozšiřuje cévy a lymfatický systém.

TRIPOLÁRNÍ RF

PODTLAKOVÁ MASÁŽ

LASEROVÉ SVĚTLO PDT

způsobuje otevření nových cest pro zavedení aktivní kosmetiky.

  TECHNICKÉ PARAMETRY:

- provozní frekvence tripolární 
  energie: 0,8 MHz a 20 MHz

- výstupní tripolární RF energie
 2 z velké hlavice max.: 100 J/cm
    2z malé hlavice max.: 40 J/cm

- vstupní výkon: 300 W

- délka vlny biostimulačního laseru 
  LED: 635 nm

Zařízení POLARIS má zabudované integrované čidlo bezpečnosti pleti, které zcela 
zabezpečuje tkáň před poraněním elektrickým proudem. V průběhu práce zařízení, při 
potížích se zákrokem, může pacient léčbu kdykoliv ukončit. Díky této funkci můžeme 
maximalizovat nastavení zákroku.

Léčbu na těle je možné provádět oběma hlavicemi současně na jednom pacientu. 

Před Po

Před Po

TRIPOLÁ RNÍ  SystémRF

Chcete si vydělat na přístroj nebo chcete, 

aby si přístroj vydělal sám na sebe?

Pro zlepšení bezpečnosti vykonávání zákroků 
a pro maximalizaci nastavení zákroků je přístroj
vybaven ovládáním pro dálkové přerušení,
které obsluhuje pacient.

Pro estetickou medicínu a kosmetiku
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