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NOWY WYMIAR  
MODELOWANIA SYLWETKI!

Wyszczuplanie
Ujędrnianie

Redukcja Cellulitu

NOWOŚĆ!



Seaweex® Dermo Lipo 
to innowacyjne urządzenie, dające rewelacyjne 
efekty w redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej.

Urządzenie Seaweex® Dermo Lipo wykorzystuje 5 tech-
nologii równocześnie, aby wyszczuplić i ujędrnić ciało oraz 
rozjaśnić i wykonturować twarz. 

To wszystko dzięki działaniu liposukcji kawitacyjnej, radio-
frekwencji bipolarnej, światła podczerwonego infrared oraz 
rollera z vacuum podczas jednego zabiegu.

Technologia Infrared RF Vacuum Roller łączy światło 
podczerwone, dwubiegunową energię o częstotliwości 
radiowej i próżnię, które powodują głębokie nagrzewanie 
komórek tłuszczowych, otaczającej ich tkanki łącznej i le-
żących poniżej włókien kolagenowych skóry. Ten rodzaj 
wydajnego ogrzewania i podciśnienia stymuluje wzrost 
nowego, lepszego kolagenu i elastyny, co powoduje miej-
scowe zmniejszenie wiotkości skóry, objętości ciała oraz 
ogólną poprawą struktury i tekstury skóry.

Seaweex® Dermo Lipo  
to skuteczna technologia  
w walce z nawet najbardziej 
zaawansowaną formą cellulitu!



Seaweex® Dermo Lipo  
posiada 5 zintegrowanych funkcji  
do wyszczuplania i kształtowania sylwetki

1. Liposukcja kawitacyjna
Liposukcja kawitacyjna to nowoczesny,  
bezpieczny i zupełnie nieinwazyjny sposób  
redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej  
z organizmu. Polega ona na rozbijaniu  
błony komórkowej komórek tłuszczowych  
za pomocą ultradźwięków. Podczas zabiegu  
zachodzi zjawisko kawitacji, czyli implozji komórek. Cząsteczki  
w tkankach wpadają w drgania powodując wewnątrz tkankowy  
masaż. Wytworzona w ten sposób energia trwale uszkadza błony 
komórek tłuszczowych i uwalnia wolne kwasy tłuszczowe oraz glicerol 
do przestrzeni międzykomórkowej. Uwolnione w ten sposób tłuszcze 
są transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, 
gdzie ulegają przemianie materii.

Ultradźwięki niskiej częstotliwości działają na bardzo głębokie warstwy 
tkanek, dzięki czemu mają świetny wpływ na cały organizm. Dodat-
kową zaletą zabiegu liposukcji kawitacyjnej jest wspomaganie redukcji 
cellulitu, usprawnienie przepływu limfy, przyśpieszenie przemiany

materii oraz stymulowanie układu krążenia.

2. Światło podczerwone INFRARED
To laser biostymulujący o długości fali 940nm. Laser wykorzystuje świa-
tło podczerwone, które oddziałuje na komórki tłuszczowe i komórki 
skóry.  Polepsza mikrokrążenie i dotlenienie tkanek. Pomaga w procesie 
lipolizy i aktywuje metabolizm tłuszczu co prowadzi do wygładzenia 
cellulitu.  Promieniowanie podczerwone oczyszcza skórę i tkanki pod-
skórne z toksyn, aktywuje metabolizm oraz likwiduje cellulit. Korzysta-
nie z podczerwieni działa zdrowotnie na skórę i  wspomaga odchudza-
nie. Zostają pobudzone fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny co 
zwiększa elastyczność i napięcie skóry.

Skóra zyskuje zdrowy koloryt, staje się gładka, aksamitna i jędrna. 



3. RF fale radiowe bipolarne
Fale radiowe bipolarne wywołują zjawisko diatermii w skórze. Włókna kolagenowe zostają 
podgrzane, co wywołuje ich obkurczenie i napięcie, dzięki czemu następuje proces regeneracji. Fale 
radiowe stymulują fibroblasty do odbudowy i wytwarzania kolagenu oraz elastyny w skórze, dając 
efekt zwiększonego napięcia i gęstości skóry oraz poprawy jej elastyczności. W tkance podskórnej 
natomiast następuje obkurczenie komórek tłuszczowych, co prowadzi do ich redukcji. Ponadto 
fale radiowe stymulują tkanki powierzchowne i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, 
odżywienie oraz mikrocyrkulację. Zwiększają pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach. 
Działają wspomagająco w redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu oraz wymodelowania sylwetki  
i poprawy napięcia skóry.

4. Masaż podciśnieniowy Vacuum
To nieinwazyjna metoda, mechanicznego drenażu limfatycznego, polegająca na zasysaniu próż-
nią powierzchniowych warstw skóry. Zabieg intensywnie oddziałuje na skórną i podskórną 
tkankę łączną właściwą, która składa się głównie z komórek zwanych fibroblastami. Komórki 
te produkują kolagen i elastynę - białka, które odpowiadają za sprężystość i elastyczność skóry. 
Podczas zabiegu skóra jest zasysana pod ciśnieniem między rolkami, co stymuluje fibroblasty do 
produkcji włókien kolagenowych i skutkuje odmłodzeniem skóry.



5. Dermomasaż Roller
Podczas zabiegu, pod wpływem ciśnienia, między rolki zostaje wcią-
gnięty fałd skórny, która przybiera kształt fali. Wtedy skóra jest rolo-
wana od wewnątrz i na zewnątrz - w ten sposób zabieg oddziałuje 
na głębokie warstwy skóry, a tkanka jest pobudzana do regeneracji. 
Taki masaż stymuluje fibroblasty do produkcji włókien kolagenowych 
i skutkuje odmłodzeniem skóry. Rozszerzają się naczynia krwiono-
śnie, przyśpiesza metabolizm oraz usuwa się toksyny z komórek. 

czas zabiegu  
od 35 do 45  

minut

Szybkie  
i widoczne 

efekty

5 technologii  
w 1 zabiegu

35%
ubytku tkanki 
tłuszczowej



Seaweex® Dermo Lipo  posiad 4 głowice zabiegowe, które zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów. Róż-
ne wielkości głowic umożliwiają szybkie działanie na dużej powierzchni pośladków, ud, brzucha czy” boczków”, jak i 
również precyzyjne i bezpieczne wykonanie zabiegu liftingu w okolicach oczu czy ust.  Ich specjalnie zaprojektowane 
kształty pozwalają skutecznie modelować każdą partię ciała i twarzy. 

3 głowice zostały wyposażone w dotykowe panele sterowania, które pozwalają na szybkie i precyzyjne dostosowanie 
parametrów zabiegu.

Głowice zabiegowe

Duża głowica 
Dermomasaż RF

Średnia głowica 
Dermomasaż RF

Mała głowica 
Dermomasaż RF

Liposukcja  
kawitacyjna



Efekty działania  
Seaweex® Dermo Lipo:

 Konturowanie i modelowanie ciała
 Widoczna redukcja cellulitu
 Wyszczuplanie ciała i zmniejszenie obwodu
 Poprawa jędrności skóry 
 Poprawa napięcia mięśniowego
 Wyrównanie struktury tkanki podskórnej
 Dotlenienie i oczyszczenie skóry z toksyn
 Przyśpieszenie metabolizmu
 Zmniejszenie rozstępów i blizn
 Usuwanie zmarszczek i poprawa kolorytu skóry
 Lifting skóry
 Poprawa owalu twarzy
 Likwidacja chomików i zwisającego podbródka
 Spłycenie zmarszczek wokół oczu

Kupując  
Seaweex® Dermo Lipo  
otrzymasz:

 Bazę główną z ekranem dotykowym
 1 dużą głowicę do dermomasażu ciała  

z panelem dotykowym
 1 średnią głowicę do dermomasażu ciała  

z panelem dotykowym
 1 małą głowicę do dermomasażu twarzy
 1 głowicę do liposukcji kawitacyjnej  

z panelem dotykowym
 Materiały reklamowe i szkoleniowe
 Profesjonalne szkolenie ukończone certyfikatem
 Gwarancja 24 miesiące
 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 Bezpłatny transport na terenie Polski
 Wsparcie partnerskie i fachową opiekę



Dane techniczne:
 Napięcie: 220v/110v; 50Hz-60Hz

 Ekran: 10,4-calowy ekran dotykowy

 Kawitacja: 40KHz

 Vacuum: 100Kpa

 Poziom vacuum: Poziom 1-8 

 Energia RF: 1D/cm2-50J/cm2

 Moc IR: 1W-5W

 Obroty rolki: Poziom 1-5

 Długość fali IR: 940nm

 Moc: ≤400W

Cena katalogowa  
35 000 zł netto  
43 050 zł brutto

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ  
OFERTY RATALNEJ LUB 
LEASINGOWEJ   

Seaweex® Beauty Concept
Al. Witosa 31 lok. 21 c, 00-710 Warszawa

Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12
www.seaweex.pl, info@seaweex.pl


