Sprawdzona skuteczność,
nadzwyczajne rezultaty.
efekt
liftingujący

KOBIETA, 40 LAT | PO 10 SESJACH

Brzuch

PO

PRZED

Biodra

PRZED

PO

Niesamowite
możliwości związane
ze zmianą wyglądu
ciała, jakie posiada
urządzenie T-Shape
oraz jego zróżnicowane
konfiguracje
terapeutyczne,
pozwolą wykorzystać
zarówno jego moc, jak
i wszechstronność w
zakresie wykonywania
skutecznych zabiegów
zapewniających
długofalowe efekty.

WYRZEŹBIJ
SWOJE CIAŁO
I UJĘDRNIJ
SKÓRĘ TWARZY

AUTORYZOWANY OŚRODEK

efekt
ujędrniający
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T-Shape,
ciało o jakim
zawsze marzyłaś.

dzięki

SPECJALNEJ
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GŁOWICA

Do modelowania ciała
oraz redukcji cellulitu.

T-Shape łączy w sobie 3 działające jednocześnie, skuteczne technologie.
Jest to połączenie wielobiegunowej częstotliwości radiowej z laserem
LLLT, które umożliwia intensywne wytwarzanie ciepła w obrębie tkanki łącznej
oraz włóknistej, wspomagając w ten sposób produkcję kolagenu i prowadząc
do znacznego zmniejszenia pozostałości tkanki tłuszczowej oraz zwiotczałej
skóry.
Ssanie próżniowe natychmiast usprawnia
krążenie krwi oraz drenaż limfatyczny,
niezbędne do poprawy kondycji fizycznej.

Zabieg 3 w 1 pozwalający uzyskać niespotykane dotąd efekty!
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Laser LLLT naświetla tkankę tłuszczową, wspomagając tym samym tworzenie
się w niej tymczasowych mikroporów oraz przyspiesza podział trójglicerydów
na glicerynę i kwasy tłuszczowe, które mogą zostać usunięte z komórki, a to z
kolei bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia jej objętości. Uwolnione lipidy są
eliminowane w obrębie naturalnych procesów metabolicznych.

UJĘDRNIANIE
SKÓRY

2

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA

T-Shape generuje wielobiegunowy sygnał o częstotliwości radiowej, który w
połączeniu z impedancją tkanki wytwarza ciepło.
W wyniku ogrzewania wytwarzany jest zupełnie nowy kolagen, dzięki czemu
można uzyskać efekt większej jędrności, zwartości i odmłodzenia.

REDUKCJA POZOSTAŁOŚCI TKANKI
TŁUSZCZOWEJ

ZABIEGI PO
LIPOSUKCJI

ZWALCZA POZOSTAŁOŚCI
TKANKI TŁUSZCZOWEJ

EFEKT
LIFTINGUJĄCY

ZWALCZA
CELLULIT

Działanie lasera diodowego
powoduje napromieniowanie
tkanek i
pomaga walczyć z
tkanką tłuszczową.

Wielobiegunowa częstotliwość
radiowa wytwarza ciepło w głębokich
warstwach
skóry właściwej, poprawiając w ten
sposób elastyczność tkanek.

Masaż endodermiczny
z wykorzystaniem technologii
próżniowej pozwala na
wykonanie głębokiego drenażu
limfatycznego.

Dzięki T-Shape możesz poczuć się wyjątkowo komfortowo!

POPRAWA KONDYCJI
SKÓRY

ZMIANA KSZTAŁTÓW
CIAŁA

LLLT (ZABIEG Z WYKORZYSTANIEM
NISKOENERGETYCZNEJ WIĄZKI
LASERA)
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MASAŻ ENDODERMICZNY

T-Shape oferuje możliwość wykorzystywania wspaniałych możliwości,
jakie daje technologia wspomagania próżniowego oraz zróżnicowanych
impulsów dynamicznych pobudzających do aktywności fibroblasty,
wspomagając rozszerzanie naczyń krwionośnych poprzez dostarczanie tlenu
w celu dokładnego rozproszenia energii. Podciśnienie umożliwia podnoszenie,
fałdowanie oraz zagęszczanie skóry w celu uzyskania miejscowej poprawy
krążenia krwi i pobudzenia drenażu limfatycznego.

