
Seaweex® RF Ultra Skin  
profesjonalne urządzenie do zabiegów  

radiofrekwencji mikroigłowej

  Dane techniczne:

• Moc RF 150W

• Kontrola głębokości igieł 0,3 – 3,5 mm

• Igły pozłacane ze stali nierdzewnej

• Dotykowy, kolorowy ekran

• RF inwazyjne 10 pins, 25 pins i 64 pins

• RF nieinwazyjny nano chip
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• 4 rodzaje kartridży na różne rodzaje terapii

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ

OFERTY RATALNEJ LUB LEASINGOWEJ



Tajemnica sukcesu Radiofrekwencji Mikroigłowej tkwi w równoczesnym mi-
kronakłuwaniu frakcyjnym i podgrzewaniu skóry za pomocą precyzyjnie kon-
trolowanej fali elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej.

Radiofrekwencja Mikroigłowa to najsilniej i najgłębiej działająca, przebadana 
klinicznie, dająca doskonałe rezultaty technologia do niechirurgicznego ter-
moliftingu skóry.

Dzięki innowacyjności zabiegu, który łączy dwie spektakularne technologie 
– mikronakłuwanie i falę radiową – możemy szybko i skutecznie wygładzić, 
zagęścić i ujędrnić skórę na twarzy i ciele, zredukować opuchliznę i worki 
pod oczami, zmarszczki, rozszerzone pory, blizny, rozstępy i przebarwie-
nia jak również podnieść opadające policzki i powieki oraz poprawić owal 
całej twarzy.

RF Mikroigłowy skutecznie wspomaga też leczenie cellulitu i miejscowej oty-
łości, leczenie trądziku, nadpotliwości oraz redukuje aktywność gruczołów 
łojowych, co prowadzi do złagodzenia trądziku i przetłuszczania się skóry.

Jak działa  
RF Ultra  
Skin

Wprowadzenie  
do skóry głowicy  

z mikroigłami

Usunięcie igieł po 
uderzeniu energią  

i wywołanie efektu 
termicznego

Odnowa włókien 
kolagenowych 
i elastynowych. 

Pobudzenie procesów 
przebudowy skóry.

Włączenie impuslu  
RF oraz przepływu  
RF pomiędzy igłami

  Efekty:

• Wygładzenie struktury skóry, redukcja zmarszczek, bruzd, blizn i rozstępów
• Widoczna poprawa elastyczności, jędrności skóry oraz kolorytu skóry
• Zagęszczenie skóry
• Zniwelowanie „opadających powiek” i “worków pod oczami”
• Lifting i poprawa owalu twarzy
• Redukcja cellulitu i poprawa jędrności ciała

  Wskazania:

• Wiotka, o słabej jędrności skóra twarzy, szyi, dekoltu
• Zmarszczki i głębokie bruzdy (również w trudno dostępnych miejscach jak warga górna, 

powieki, okolice uszu)
• Opuchlizna wokół oczu, worki, zasinienia, zmarszczki, opadające powieki
• Opadający owal twarzy, opadające policzki tzw. chomiczki
• Poszerzone pory, blizny – również potrądzikowe, przebarwienia
• Blizny, rozstępy, cellulit i utrata jędrności ciała
• Łojotok, Wypadanie włosów, Łysienie

  Seaweex® RF Ultra Skin wyróżnia:

• Wzmożona intensywność działania w porównaniu do zwykłej mezoterapii mikroigłowej
• Głębsza penetracja RF frakcyjnego (3,0mm), niż przy klasycznych zabiegach laserowych (1,7mm)
• Brak termicznego uszkodzenia skóry

• 25 igieł oraz 64 pozłacane piny zapewniają najlepsze efekty zabiegowe
• Certyfikat CE gwarantuje bezpieczeństwo
• Szerokie spektrum zabiegowe

 Zestaw zawiera:

• urządzenie Seaweex® RF Ultra Skin z ekranem dotykowym
• 4 rodzaje kartridży na różne rodzaje terapii: inwazyjne 

10,25 i 64 igłowe i nieinwazyjne nano chip
• profesjonalne szkolenie ukończone certyfikatem
• zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• materiały reklamowe
• instrukcja w języku polskim

• Kontrola głębokości oraz mocy, funkcja ssania (vaccum)




