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הידוק והרמת עור
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לא פולשניים וללא השבתה

מערכת הרמת פנים והפיכת גוף שעברו טרנספורמציה
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האם הטיפול באולפיט כואב?
גורם קריטי לטיפולי אולטרסאונד לחולים הוא השאלה

מכאב. ה-Ulfit מיוצרת עם מערכת בקרת כאב לטיפול בגוף 
המאפשרת שימוש ברמות כוח פליטות אולטראסאונד גבוהות 
יותר עם מסירה מינימלית של כאבים. טיפול בגוף באמצעות 
מערכת בקרת הכאב הוא חוויה חלקה ונוחה לחולים. למרות 
שמערכת בקרת הכאב אינה מיושמת לטיפול בפנים, לאחר 
עריכת סקר המתבסס באופן ספציפי על רמות הכאב, 9 מתוך 

10 מועמדים מצאו כי הטיפול נסבל בכל הרמות.

כמה זמן לוקח הטיפול?
הטיפול  לתחום  בהתאם  משתנים  באולפית  הטיפול  אורכי 
המצוין שלך. הטיפול בכל הפנים והצוואר משתנה בין 15-20 
דקות. ליישום הגוף, אזורי שטח גדולים יותר כמו הבטן וידיות 
האהבה לוקח 20-25 דקות לטיפול. האולפיט מצויד בתנועות 
ביעילות  הממוקד  לאזור  להגיע  בכדי  ודיוק  מהירות  קליעה 
הגבוהה ביותר ומספק פיתרון לטיפול בפנים והן בגוף תוך 45 

דקות עם זמן פנוי.

מיהו מועמד מתאים לטיפול באולפיט?
אין מגבלות או דרישות לטיפול באולפיט. מי שיש לו קמטים, 
עור נפול או קווים דקים על הפנים הם מועמדים מתאימים. 
עמוק  כמה  עד  משנה  לא  משתנה,  המחסניות  שעומק  ככל 
ולטפל  לאזור הדאגה  תוכל לגשת  הקמטים שלך, האולפית 
בו. אם במקרה שיש לך מצבים רפואיים או שטפלת בטיפול 
מוקדם באזור המוצע, התייעץ עם הרופא שלך כדי לבדוק את 

רשימת ההתוויות לפני קבלת הטיפול.

שאלות נפוצות מקרים קליניים

קונטורינג והידוק גוף
התנועה הסיבובית של מחסנית הגוף מכסה אזורים 

נרחבים ביעילות ובדיוק בעומק של 13.0 מ”מ.

הרמת הפנים
לאזור  הדרוש  העומק  בסיס  על  מטופלות  הפנים 

המוקד בגודל 1.5 מ”מ, 3.0 מ”מ ו 4.5- מ”מ.
יתרונות

13 מ”מ
)שכבת שומן(

לאחר 3 חודשיםלפני הטיפול

?Ulfit-מהו הטיפול ב
הליך המשתמש באנרגיית אולטראסאונד ממוקדת בעצימות 
גבוהה לטיפול בהפחתת קמטים, הרמת פנים, הידוק עור וקווי 
מתאר של הגוף. ה- Ulfit מספקת פיתרון פשוט להחיות בני 
נוער עם מגוון רחב של אזורי יישום, ריבוי עומקים ורמות כוח 

רבות לבחירה.
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