Abordagens múltiplas para resultados superiores

O som e a luz ao serviço
dos tratamentos anti-idade !

Energy 900

Porquê o programa anti-idade ?
O envelhecimento da pele produz-se a três níveis: epidérmico, dérmico e muscular. Esta deterioração
manifesta-se pela diminuição do tónus e da elasticidade da pele, pela diminuição da produção de colagénio,
pelo adelgaçamento das diferentes camadas da pele, pelo aparecimento de rugas e pela flacidez
muscular.Tratar estas imperfeições é um desafio múltiplo.
O programa anti-idade repousa sobre um processo de estimulação biocinética ou, numa linguagem mais
simples, repousa sobre um processo de transferência de energia directamente para as células. Estudos
feitos provaram que os tecidos podiam ser estimulados e, em certos casos, reprogramados para retomarem
as suas funções naturais iniciais, sinónimos de juventude.
Três energias cinéticas distintas
e complementares para prodigalizar tratamentos anti-idade.
1 Kinelase
O programa Kinelase repousa sobre os princípios tradicionais da medicina chinesa e a
importância do equilíbrio energético. A luz utilizada durante este tratamento assemelha-se
estreitamente à luz que produz o ADN para transmitir e receber a informação vital. São
aplicadas simultaneamente microcorrentes para estimular os pontos de acupressão
correspondentes às rugas, relaxando assim as tensões do rosto para uma aparência mais
jovem.

2 Kinelift
As microcorrentes combinam-se com DEL a 640 nanómetros para
produzir um alisamento visível. O espectro da luz vermelho desencadeia
uma onda de energia que estimula os fibroblastos e os mecanismos de
reparação celular. As microcorrentes reeducam os tecidos musculares
para que estes retomem o seu tónus inicial, remodelando assim o oval do
rosto e reduzindo a aparência das rugas.

3 Kineson
A enegia ultrasonora é transmitida aos tecidos para criar uma vibração
similar à vibração natural das células ; este processo produz uma
massagem celular benéfica e uma profunda oxigenação. As frequências
ultra sonoras são também utilizadas durante o tratamento para fazer
penetrar activos tópicos na pele, afim de se oporem aos efeitos nefastos
dos radicais livres. Kineson melhora o funcionamento celular e o nível de
energia da célula, oxigenando a pele a partir do interior e dando à pele
uma grande luminosidade e um tónus uniforme.
Nota: Combinado com uma microdermabrasão, Kineson utiliza-se também para melhorar o aspecto das
estrias e os problemas de pigmentação.
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Impacto da estimulação biocinética sobre a pele
para um rejuvenescimento extremo
Os efeitos combinados destas energias cinéticas sob a forma de ondas luminosas, ultrasons e
microcorrentes permitem inverter literalmente o processo do envelhecimento ao aumentar a produção de
ATP a um nível óptimo e ao restaurar o nível de energia necessária para corrigir e manter as funções
celulares responsáveis da juventude de pele.
Vantagens :
» Preenchimento das rídulas e das rugas
» Ovalização firme do rosto
» Melhoria da textura e do tónus da pele e da aparência dos folículos
» Diminuição do processo do envelhecimento
» Satisfação imediata e melhoria a longo termo
Estamos convencidos de que o efeito da sinergia destas múltiplas aplicações produz realmente resultados
estéticos superiores. Graças à interacção da Foto Bio Estimulação, das microcorrentes e da tecnologia
ultrasonora, o sistema Energie propõe programas anti-envelhecimento verdadeiramente eficazes.
Tratamentos anti-idade e energia biocinética
Graças aos recentes avanços tecnológicos associados às múltiplas aplicações que as novas tecnologias
permitem, podemos hoje controlar bom número de factores que contribuem para o processo do
envelhecimento.
Uma correcção e uma optimização da função celular com um único e mesmo aparelho permite obter os
efeitos dos três tipos de energias cinéticas :
1» Luminoterapia, através de DEL
2» Micro-correntes
3» Frequências ultrasonoras
Este processo aumenta os níveis de energia para corrigir e manter uma actividade celular e biológica que é
garantia de juventude. Restaura também o tónus a cada nível crítico :
»Epiderme
» Derme
» Músculos da pele

» O Energie 900, a quinta-essência da sinergia.
» A integração de múltiplas abordagens numa só sessão.
» Sem dúvida o melhor meio para obter resultados superiores.
» Silhouet-Tone propõe esta tecnologia num só e mesmo sistema - irresistível.

Facilidade de utilização
• Basta escolher o programa. Energy faz o resto.
• Ele escolhe a corrente apropriada.
• Selecciona as modulações correspondentes
• E determina o tempo do tratamento.

Características
• Novo sistema: 3 tecnologias em 1
• Tecnologia à base de ondas luminosas, DEL, microcorrentes e frequências ultrasonoras
• Selecção automática dos parâmetros (pré-programação)
• Guia de assistência (de que fazem parte recomendações para os tratamentos)
• Afixação no visor
Especificações Energy 900
Alimentação eléctrica 110V-60Hz (220V-50Hz)
Consumo
30 W
Largura
30 cm

Na vanguarda dos fundamentos da estética

Altura
Profundidade
Peso
Electrónica

11.5 cm
29 cm
3.66 Kg
Microprocessadores

Representante e Distribuidor em Portugal

Rtd. Nuno Rodrigues dos Santos, 1B, 6ºA/B 2685-223 Portela Lrs Tel. 219457530 Fax.219436690
Av. Boavista, 117, 3º sala 11, 4050-115 Porto Tel. 226098358 Fax. 226007667

2

