ITP + EP

אלקטרופורציה ויונופורז

תהליכי שיקום לכל מצבי העור והכנה לטיפולי הרס

RF

גלי רדיו מולטי פולר

ידית  RFמולטי פונקציונלית חכמה ובטוחה

תהליכי בניית קולגן וחומצה היאלרונית למיצוק והידוק הרקמה

עור יבש
טיפול  RFמביא לחימום מטריקס דרמלי וגורם
לזירוז תהליכים מטבוליים בעור ולהאטת הזדקנותו.
כיווץ סיבי קולגן  1וזירוז פיברובלסטים לבניית
קולגן וחומצה היאלרונית חדשים .העור יהיה מוצק
ומהודק יותר עם מיום דרמלי טוב.

קמטים
 - 20מעלות  + 45מעלות

עור שמן

 RFדו-קוטבי מולטי פולר
לפיזור האנרגיה בצורה מיטבית

שכבת רקמות החיבור ,הדרמיס והיפודרמיס,
מכילות פיברובלסט ,תאים השומרים על    מבנה
העור על יד ייצור קבוע של קולגן חדש וחלבונים
מבניים אחרים.

עור מגורה

עור בוגר

ידית אגרונומית
במשקל של  100גרם בלבד

חיישן טמפרטורה למדידה רציפה של
חום מטריקס דרמלי  42-41מעלות

עור מיובש
עור
דלקתי
סוביראה

שימוש באנרגיה אלקטרו מגנטית ( גלי רדיו ) תביא
לחימום אפקטיבי של המים הנמצאים בשכבה
המטריקס דרמלית ובכך נוצרים בעור שתי פעולות:

פיגמנטציה
לסוגיה

ג
ג מטבוליזם של תאי פיברובלסט ,מעלה את
קצב ייצור מולקולות חדשות של קולגן

קופרה

הטכנולוגיה יוצרת מיקרו תעלות להחדרת חומרים ביולוגיים
לעומק העור .משפרת את ההידרציה ואת מטבוליזם התאים
ותפקוד העור.

אלקטרופורציה

אור לד – תרפי
באורך גל של nm 630

כיווץ סיבי קולגן קיימים

אנטי
אייג׳ינג

שיטה פיסיקלית להחדרת חומרים לתוך התאים .טיפול
 EP+ ITPאלקטרופורציה  +יוניזציה גורמים לעלייה במוליכות
החשמלית של הממברנה ולשינוי במבנה הליפידים.

מנגנון
ניתוק והגנה
מפני כוויות

לפני טיפול
תעלה יזומה

טיפול  RFמביא לחימום מטריקס דרמלי וגורם
לזירוז תהליכים מטבוליים בעור ולהאטת הזדקנותו.

בלוטת זיעה
זקיק
השערה

חומר הידרופילי
לאחר סדרת טיפולים העור
יראה בריא ומוצק יותר

קמטים
אפידרמיס

Electroporation

קולגן
דרמיס

Pore
Us-s duration

בין תאי
טראנס תאי

אחרי טיפול

יצירת קולגן
חדש וחומצה
היאלרונית

היפודרמיס

חומצה
היאלרונית
פיברובלסט
אלסטין

באישור מכון התקנים הישראלי

Facial Skincare Beauty System

מערכת מתקדמת לטיפולי פנים

מערכת מתקדמת לטיפולי פנים
טכנולוגיית גלי רדיו מולטי פולר
בשילוב אלקטרופורציה ויונופרז

פיתוח מכשיר ויבואן בלעדי :ד.ב פסגה שיווק חכם בע”מ
משרדים :האומן  12חדרה בית מרים קומה 2
טלפון | 04-6772080 :פקס04-8513026 :

דוא”ל | info.pisga@gmail.com :אתרwww.dbpisga.co.il :
www.apolloduet.com

באישור מכון התקנים הישראלי תקן רפואי ו ISO 9001-

חימום + 45
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