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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

bquad Imperium
апарат RF ліфтингу нового покоління з двома мультиполярними маніпулами для догляду за
обличчям і тілом

bquad Imperium - апарат радіохвильового ліфтингу (RF ліфтингу) нового покоління з двома
мультиполярними маніпулами для догляду за обличчям і тілом.
RF ліфтинг для обличчя і тіла.
Технологія радіохвильового ліфтингу вже стала класикою в anti-age процедурах і схемах лікування,
спрямованих на поліпшення текстури шкіри. Ліфтинг-ефект омолодження досягається об'ємним
прогріванням шкіри й підшкірних структур до температури 45 градусів за Цельсієм.
Підвищення температури є наслідком проходження через біологічні тканини імпульсного струму високої
частоти. Під дією тепла білкові структури еластину і колагену починають згортатися, запускаються
процеси неоколагенезу, поліпшується загальна трофіка тканин.
Високочастотні електричні струми активізують розщеплення жирів на гліцерин і жирні кислоти, які
швидко утилізуються і виводяться з організму.
Процедура RF ліфтингу безболісна і безпечна. Термічний ефект виникає безпосередньо в проблемній
зоні. Опіки шкіри виключені, оскільки реакція відбувається в районі підшкірних структур.
Багато фахівців в області естетичної медицини вважають процедури RF ліфтингу альтернативою
хірургічному втручанню.
Апарат RF ліфтингу bquad Imperium. Особливості апарату
Потужність 200 Вт. Така потужність є оптимальною для роботи як по обличчю, так і по тілу,
забезпечуючи рівномірне прогрівання поверхневих і глибоких шарів.
Щільність енергії. Площа електродів в 64 (тіло) і 12.25 (особа) квадратних сантиметрів гарантує
виражений ефект вже після першої процедури.
Мультиполярні електроди. Апарат комплектується двома маніпулами для роботи з обличчям і
тілом з 4-я напівсферичними електродами. Конструкція електродів дозволяє концентрувати
енергію випромінювання в обраній зоні, а також комфортно працювати з великими обсягами.
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Adaptive Power Control (APC). Патентована технологія з контролю за щільністю енергії й
температурою з урахуванням зони обробки.
Зручність в управлінні. Всі налаштування і управління процедурою здійснюються на 10-ти
дюймовому сенсорному екрані нового покоління. Сучасне програмне забезпечення максимально
адаптовано для комфортної роботи косметолога
Портативність. Вага приладу складає всього 4 кілограми. Це одна з найбільш компактних і
малогабаритних систем у професійній апаратної косметології.

bquad BODY. Маніпула по догляду за тілом
Конструкція маніпули максимально адаптована для роботи з великими областями. Робоча площа
становить 64 квадратних сантиметри, що дозволяє досягати максимальної щільності потоку енергії в
зоні впливу без побічних ефектів.
Ідеальний осередок RF діатермії створюється 4-ма напівсферичними електродами. Крім того, така форма
електродів дає можливість комбінувати вплив радіочастотного випромінювання з ремоделируючим
масажем.
bquad FACE. Маніпула по догляду за обличчям
Маніпула по догляду за обличчям також оснащена 4-ма напівсферичними електродами з площею 12.25
квадратних сантиметрів. Сучасні RF технології Brera Medical комфортно і безпечно видаляють
косметологічні вікові недоліки на обличчі, шиї й в зоні декольте.
RF лифтинг bquad Imperium. Будь завжди в тонусі!
Показаннями до проведення радіохвильового термоліфтингу
Аnti-age процедури. Процедури омолодження за допомогою радіочастотної енергії можна
проводити пацієнтам з усіма типами старіння шкіри. Ця технологія показує прекрасні результати
антивікової корекції при фотостарінні, птозі, вираженої носо-губної складки, мімічних і вікових
зморшки.
Корекція рубців, шрамів і постакне як монометод і в комплексі з іншими методиками
(колагенотерапіей, ін'єкціями ботоксу та інше).
Поліпшення текстури шкіри при целюліті й розтяжках
Підтяжка шкіри та відновлення пружності після схуднення.
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Усунення локальних жирових відкладень
RF-лифтинг bquad Imperium – догляд за обличчям і тілом.
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