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Cena  
katalogowa 
27 000 zł netto  
33 210 zł brutto

SKORZYSTAJ  
Z ATRAKCYJNEJ  
OFERTY RATALNEJ  
LUB LEASINGOWEJ

Dane techniczne:

 Dane techniczne:

 Moc 600 VA+-10 VA (3300 A)

 Napięcie AC220 V/50 Hz

 Częstotliwość RF 448 kHz

 Temperatura 39°C - 42°C 

 Głębokość grzania 10 mm – 30 mm

 Wymiary urządzenia 45 x 30 x 60 cm

Zestaw zawiera:

 Urządzenie główne z kolorowym,  

dotykowym ekranem

 Głowica RET z zestawem 5 końcówek  

o średnicy 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 7cm

 Głowica CET z zestawem 5 końcówek  

o średnicy 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 8cm

 Pady CHD (podkładki nadprzewodzące RF)  

4 sztuki

 Elektroda płytkowa: podkładka ujemna

 materiały marketingowe i szkoleniowe

 szkolenie ukończone certyfikatem



Skin Lift to urządzenie oparte na technologii działania fali radiowej 
o stałej częstotliwości 448 kHz, która stymuluje równowagę jonową 
potencjału elektrycznego tkanek. Fale radiowe pobudzają naturalne 
procesy metaboliczne na poziomie komórek skóry właściwej oraz 
odbudowę włókien kolagenowych. 

Skin Lift to intensywna terapia regeneracyjna o szerokim spektrum 
działania, która ujędrnia skórę, niweluje oznaki starzenia oraz 
zapewnia widoczny efekt liftingu. Innowacyjny zakres częstotliwości 
fali radiowej, pozwala nam na uzyskanie rewelacyjnych efektów  
w nieinwazyjnym modelowaniu sylwetki, redukcji tkanki 
tłuszczowej, niwelowaniu zmarszczek, ujędrnianiu skóry 
twarzy, szyi, dekoltu i ciała oraz w poprawie mikrocyrkulacji  
i eliminacji obrzęków.

Skin Lift  ma również szerokie zastosowanie w fizjoterapii 
przy leczeniu stanów zapalnych oraz przy uszkodzeniach mięśni  
i stawów. Działa silnie przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Ten zakres fal radiowych ma również zastosowanie w stanach 
zapalnych skóry min. przy leczeniu trądziku oraz może być stosowany 
w celu przyśpieszenia gojenia świeżych blizn i rozstępów. 

Zabieg jest w pełni bezpieczny, bezbolesny i przyjemny. Bez okresu 
rekonwalescencji i przerwania ciągłości skóry.

Efekty widoczne już po pierwszym zabiegu!

RET (Resistive Electric Transfer) - elektroda rezystancyjna 
Przeznaczona do tkanek włóknistych, gęstych i grubych, zawierających tłuszcz.

Głowica wysokiej częstotliwości RET ma działanie odchudzające. Urządzenie wysyła energię  
o wysokiej częstotliwości do ludzkiego ciała, generuje głębokie ciepło z warstwy skóry właściwej i rozkłada 
tkankę tłuszczową, tym samym osiągając cel utraty wagi. Terapia falą radiową RET nie tylko skutecznie 
ujędrni skórę, ale również efektywnie zmniejszy cellulit oraz zredukuje tkankę tłuszczową. Jest to doskonały 
sposób do kształtowania i modelowania sylwetki. Ponadto fale radiowe stymulują tkanki powierzchowne  
i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację, wykazują również działanie 
silnie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Najnowszy trend w kosmetyce Hi-Tech!
Urządzenie do radiofrekwencji rezystywnej i pojemnościowej.

  ZALETY TECHNOLOGII SKIN LIFT 448 KHZ:
 regeneracja kolagenu

 odmłodzenie – redukcja zmarszczek

 redukcja podwójnego podbródka

 uniesienie opadających powiek

 lifting i ujędrnienie skóry

 redukcja blizn i rozstępów

 modelowanie sylwetki

 redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu

 modelowanie owalu twarzy

 ujędrnianie biustu

 zwiększenie krążenia krwi

 regeneracja tkanek

 wspomaganie leczenia trądziku

 działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe

Zasada CHD opiera się na nadprzewodzącej technologii 
częstotliwości fali radiowej jako rdzeniu, wspomagając system 
stałej kontroli temperatury. Fala radiowa stymuluje metabolizm 
kwasu mlekowego w mięśniach, łagodzi ból, przyspiesza krążenie 
krwi i wspomaga metabolizm. Ciągła stymulacja termiczna może 
skutecznie stymulować komórki tłuszczowe do kurczenia się 
i apoptozy oraz odgrywać rolę w redukcji tkanki tłuszczowej  
i modelowaniu sylwetki

W tkance podskórnej następuje obkurczenie komórek 
tłuszczowych, co prowadzi do ich redukcji.

Fale radiowe zwiększają pracę układu limfatycznego i metabolizm 
w tkankach. Działają wspomagająco w redukcji tkanki tłuszczowej 
i celulitu oraz wymodelowania sylwetki i poprawy napięcia skóry.

CET (Capactive Electric Transfer) - elektroda pojemnościowa 
Przeznaczona do zabiegów powierzchniowych oraz do tkanek wysoko unaczynionych.

Głowica pojemnościowa działa jak miejscowy kondensator, stymulując fibroblasty do produkcji kolagenu  
i elastyny, dając efekt zwiększonego napięcia i gęstości skóry oraz poprawy jej elastyczności. Fale radiowe 
przepływając przez tkankę skóry wywołują efekt polaryzacji ruchu elektronów. Rezultatem tej polaryzacji 
jest podskórne (wewnętrzne) rozgrzanie tkanki, w następstwie czego włókna kolagenu zostają pobudzone do 
napinania i ujędrniania. Skóra staje się jędrna i zagęszczona, poprawia się również jej struktura, a zmarszczki 
ulegają znacznemu spłyceniu i wygładzeniu.


