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Imperium Matrix
косметологічний комбайн: фракційний і біполярний ліфтинг, сонофорез

Апарат Imperium Matrix - багатофункціональний косметологічний комбайн нового покоління для
проведення процедур омолодження обличчя і тіла методами фракційного і біполярного ліфтингу, а
також високочастотного ультразвуку (сонофорез).
Imperium Matrix. Інноваційні аплікатори.
Для проведення процедур фракційного ліфтингу використовується унікальний аплікатор зі 125
Мікроголками та площею 1.2 х 1.2 сантиметрів. Руків'я аплікатора має спеціальну форму, яка дозволяє
створювати точно контрольований тиск. Це дає можливість створювати мікровогнища тепла на різній
глибині, зменшити больовий синдром, а також уникнути кровотечі.Аплікатор Mesowave призначений для
проведення процедур сонофореза. Високочастотний ультразвук (1 МГц) активізує обмінні процеси в
глибоких шарах шкіри, насичує їх киснем і поживильними речовинами, доставляє активні інгредієнти.
Насадка RF Endolift застосовується для біполярного ліфтингу, запускаючи процеси неоколагенезу і
підвищуючи м'язовий тонус.Комбіноване використання технологій дозволяє досягти бажаного
косметологічного ефекту всього через кілька сеансів без операційного втручання і будь-яких побічних
дій.
Imperium Matrix. Область використання.
Термостімуляція глибоких шарів дерми в поєднанні з фракційним впливом і ультразвуковим
сонофрезом призводить до потужного ефекту
Реальному омолодженню шкіри;
Зменшенню глибоких зморшків;
Формуванню нового колагену;
Зміцненню, ремоделювання, поліпшенню структури дерми.
Imperium Matrix. Переваги.
Нехірургічне і комфортне лікування;
Кілька сеансів (4-5) з інтервалом в три або чотири тижні;
Швидкий і тривалий результат;

[1] URL: http://medexim.ua

9 серпня 2022 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223
Сервісний центр: +38 (044) 500-1912
E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ
Лікування без наркозу;
Без реабілітаційного періоду.
Imperium Matrix. Регіони впливу.
Обиччя;
Шия і зона декольте;
Живіт, руки, руки;
Внутрішня сторона стегон, сідниці.
Imperium Matrix. Переваги у використанні
З Imperium Matrix ви пропонуєте своїм пацієнтам ефективні й безпечні процедури щодо поліпшення та
омолодження шкіри.Кількість процедур залежить від рівня естетичної проблеми. Звичайний курс
лікування становить 4-5 процедур: 3 процедури протягом 2 тижнів, потім 1-2 процедури через 3 тижні.
Підтримувальну терапію призначають через кожні 3 місяці. Причому результат впливу видно після
перших сеансів!
Апарат просто у використанні й не вимагає витратних матеріалів. При процедурі можна використовувати
різні косметологічні засоби та наповнювачі.
Тріада ефективності Imperium Matrix - три технології, три типи дії, вплив на три типи біологічних
тканин (епідерміс, дерму і м'язи).
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