Na última década, aumentaram os conhecimentos sobre a celulite. Um tecido
conjuntivo enfraquecido e uma micro‐circulação deficiente foi reconhecido como
tendo uma função importante na fisiopatologia da celulite. Reforçando o tecido
conjuntivo e melhorando a micro‐circulação, é agora possível corrigir a longo prazo
a celulite.
Estas descobertas inspiraram uma nova geração de equipamentos inovadores que
combinam cuidadosamente as tecnologias vanguardistas mais evoluídas para tratar
a celulite na sua globalidade, ultrapassando os resultados parciais obtidos com
tratamentos individuais. Graças ao sistema Lumicell Wave 6, único, a gestão da
celulite está nas vossas mãos.
Lumicell Wave 6 orquestra a tecnologia de energia combinando a massagem
fotopneumática, os ultrasons e radiofrequência bipolar.
As tecnologias do Lumicell Wave 6 foram cuidadosamente seleccionadas para
combater os 6 principais problemas associados celulite ( ver abaixo). Estas
tecnologias funcionam muito bem isoladamente, mas combinadas, o resultado
torna‐se absolutamente espectacular. A cliente em menos sessões obtém
resultados mais fantásticos e mais duradouros.
Edemas – Pernas Pesadas:
Uma deficiente drenagem linfática provoca uma acumulação de líquidos nas fibras
reticulares, uma má circulação e um aumento da lipogénese.
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Teclado simples
Afixação do programa no ecrã
Facilidades de acesso aos tratamentos pré programados.
Programas para a celulite
Programas para a remodelagem corporal
Programa de drenagem
Modo manual para os tratamentos personalizados
Programas em quatro idiomas (Francês, Inglês,
Espanhol, Alemão).
Dois tubos de aspiração adaptados de
«conectores rápidos» para facilitar a limpeza.

LUMICELL WAVE 6

Ficha Técnica
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LUMICELL WAVE 6

SILHOUET‐TONE

Espectro de luz infra‐vermelha 900 nm.
MARLICEL,
Ultrasons 1Mhz.
Radiofrequência até 100W.
Manípulo de tratamento com infra‐vermelho largura 50 x 52
mm.
Pequeno 38 x 52 mm.
Acessórios rosto 16 mm x 20 mm.
Peso 57 quilos.
Dimensão: Largura 58,4 cm.
Profundidade: 58,4cm.
Altura: 167 cm

Lda.

SILHOUET‐TONE

Aspecto Casca de Laranja:
A deficiência da dinâmica capilar provoca uma fibrose intersticial, uma diminuição
do retorno venoso e do fluxo linfático, resultado uma deformidade dos adipocitos.
«Acolchoamento» da pele, essencialmente nas coxas e glúteos:
Ao longo dos anos, a qualidade das bandas fibrosas perde‐se. As células adiposas
sobressaem na derme e provocam este aspecto característico de acolchoamento.
Ondulações no interior das coxas:
A diminuição da elasticidade e perda de densidade dérmica tendem a criar um
aspecto ondulatório no interior das coxas.
Acumulações de gorduras localizadas:
Separados por fibras reticulares (fibrous septae), os adipócitos agrupam‐se. À
medida que as células adiposas se expandem com o aumento de peso, as fibras
reticulares não podem estirar a pele nem sustenta‐la. Com essa tensão, as fibras
reticulares puxam secções de gorduras, desafiando as células adiposas a aumentar
de volume formando aglomerações.
Irregularidades do contorno da pele:
A diminuição da integridade da derme e o aumento da compressão do tecido
adiposo resulta na formação de pequenas bolsas de água nos tecidos adiposos sub‐
cutâneos.

Distribuído por:
MARLICEL, Lda.
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1990‐092 Lisboa
Tel: +351 219457530 Fax: +351 219436690
Av. Da Boavista, 117, 3º Sala 11
4050‐115 Porto
Tel: +351 226092130 Fax: +351 226007667

Potência, eficácia e múltiplas
tecnologias integradas para
combater a celulite e remodelar o
corpo.

Manípulo de Tratamento e Acessório
O sistema Lumicell Wave 6 permite tratar
consequentemente as camadas sub‐cutâneas e adiposas
numa sessão.
Fase 1 – Massagem fotopneumática com infravermelho
A sucção pulsada melhora a circulação e descontrai as bandas fibrosas
do tecido conjuntivo que envolvem as acumulações de gorduras,
intensificando a drenagem linfática e reduzindo a adesão fibrosa e a
ondulação cutânea. A luz infravermelha aquece os tecidos tornando a
pele mais flexível e receptiva ao movimento dos rolos do manipulo e as
camadas de gorduras subjacente ficam preparadas para a termo‐
adipólise.
A luz infra‐vermelha e os ultrasons são utilizados separadamente. Cada
frequência específica é utilizada para um aquecimento em profundidades
de pele.

Fase 2 – Termo‐adipólise
O eléctrodo com ultrasons acelera e intensifica o processo de adipólise
difudindo calor de molécula em molécula e canalizando‐o eficazmente
para o tecido, onde a celulite se forma. O processo desenvolve uma
reacção de febre nos adipócitos, que por sua vez soltam as gorduras
acumuladas afim de regular a temperatura dos tecidos.

Fase 3 – Remodelagem do colagéneo
A radiofrequência bipolar é utilizada para distribuir um calor uniforme
na derme. O aumento da temperatura dérmica estimula a produção de
colagéneo, refirma a pele, apresentando gradualmente transformações
estruturais e superficiais. Graças a uma dosagem de calor difundido nas
camadas sub‐cutâneas, a circulação acelera‐se provocando reabsorção,
drenagem das toxinas e dos líquidos retidos.

Cada tecnologia do Lumicell Wave 6 foi cuidadosamente
testada a fim de tratar as diferentes fases da celulite. Único
no género, o sistema de gestão da celulite Lumicell Wave 6
baseia‐se na sinergia criada entre cada tecnologia, tendo
resultados individuais nunca conseguidos.

2 Manípulos de Tratamento para
massagem fotopneumática com infra‐
vermelha
A massagem fotopneumática e a luz
infravermelha decompõem as adesões fibrosas,
libertam os bloqueios linfáticos, aquecem os
tecidos e estimulam a eliminação das gorduras.
Oferta de 2 manípulos de tratamento que se
adaptam perfeitamente às diferentes parte do
corpo.

Importante redução de celulite e das acumulações de
gorduras localizadas

1 Eléctrodo de ultrasons para o corpo
Para acelerar e aumentar a adipólise (eliminação
das gorduras) aquecendo o necessário as camadas
de pele subjacente.






2 Eléctrodos de radiofrequência bipolar
Para refirmar a pele aquecendo uniformamente as
camadas de proteínas subjacente, e melhorar
visivelmente o aspecto da superfície da pele.

1 Acessório para rosto
Para massajar e drenar o rosto em suavidade, e
melhorar a textura da pele, seu tónus e
luminosidade.










Redução no perímetro das coxas e
joelhos.
Pele alisada com mais tonicidade.
Aspecto firme e liso.

Adelgaçamento global, anca,
cintura e glúteos.
Redução no perímetro das coxas.
Pele alisada e mais tonicidade.
Aspecto firme e liso.





Redução no perímetro das coxas.
Pele alisada com mais tonicidade.
Aspecto firme e liso.

Para administrar por infusão transdérmica
produtos visando as gorduras afim de estimular a
eliminação.





Lumicell Wave 6 oferece também em opção
uma função de meso‐estética «sem agulhas». A
infusão transdérmica em mesoterapia de
substâncias ricas em princípio activos
eliminadores de gorduras facilita a
decomposição do tecido adiposo.

Adelgaçamento global, anca,
cintura e glúteos.
Redução no perímetro das coxas.
Pele alisada e mais tonicidade.
Aspecto firme e liso.

2 Eléctrodos de mesoterapia (opcional)



Opcional – Meso‐Estética

Redução no perímetro das coxas
Refirmação da pele
Melhorias visuais no aspecto da celulite
Melhorias visuais na textura da celulite

