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HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

0.1 - 3.0J (0.1J / Step)

100-240V~, 50/60Hz

10kg

450 (L) X 500 (W) X 270 (H)mm 
(Including Holders)

F7-1.5 (7MHz / 1.5mm)
F7-3.0 (7MHz / 3.0mm)
F4-4.5 (4MHz / 4.5mm)

B2-6.0 (2MHz / 6.0mm)
B2-9.0 (2MHz / 9.0mm)
B2-13.0 (2MHz / 13.0mm)
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מגוון מחסניות המיועדות לטווח רחב של צרכים
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MFU טכנולוגיית
אולטרא סאונד מולטי עמוק מיקרו ממוקד 

בשילוב מתמרים מעוצבים ודקים 
MFU יכולות לספק חלוקה אחידה של ULIFT-מחסניות הפנים של מכשיר ה

לעומקים מרובים של קווי המתאר של הפנים לטיפול , הרמה והפחתת קמטים.

MFCU טכנולוגיית
אולטראסאונד מעגלי ממוקד ראשוני בתעשייה 

העיצוב המעגלי של מחסניות גוף מצוידת בטכנולוגיית רבת מימדים 
מספקת כיסוי רחב, שווה ומדויק יותר בהפצת

אנרגיית אולטראסאונד בצפיפות גבוהה לאזור המוקד.

אולטראסאונד מתקדם של מחר
המכשיר פותח על מנת לעצור את הזדקנות העור על ידי 

אולטראסאונד MFU ו- MFCU, ULFIT. הטיפול אינו פולשני, נוח, 

מותאם אישית, מתאים לאיזורים רבים לפנים ולגוף.
בקרת כאב אופציונלית

משתמשים רשאים לבחור בין "G" )כללי( ל- "P" )שליטה בכאב(
אפשרות להפחתה דרמטית של רמות הכאב

טכנולוגיית המתמר

מתמר רחב יותר ופחות כואב

עיצוב המתמר תורם לחלוקה מדויקת בעת 
מגע בעור, מאפשר טיפול במוקד רחב יותר.

הפחתת כאב

מכשיר ה-ULIFT מאפשר חווית טיפול 
בהפחתה של 80% מהכאב

מיצוק עור הפנים והגוף

כ-317,000
לקוחות מרוצים

ברחבי העולם
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הטיפול המושלם לגוף

טיפול בתנועה מעגלית
ידית הגוף מוציאה אנרגיית אולטרא 

סאונד לאיזורים ממוקדים באופן שווה 
ובהליך מהיר.

מהירות פולס מואצת
יכולת ההספק הגבוה של גוף המחסנית

מאפשרת טיפול מהיר יותר ולתוצאות מרשימות.

גוף
בית שחי

זרועות

קו חזייה

בטן

גפיים

זרועות תחתונות

מתחת לישבן

ירכיים חיצוניות

ירכיים פנימיים

ברכיים

אפלקציות

טיפול נוח
- הליך רציף בלחיצה אחת

- אחיזה קלה ומשקל קל

פנים
מצח

Periorbital

גבות

קמטים

V יצירת קו

סנטר כפול

קו הלסת

צוואר
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יעד המטופלים:
ULFIT :20 אנשים בטווח הגילאים 20-50 עם חשש לרפיון העור וקווים עדינים וקמטים על הפנים. תקופת הבדיקה: 6 שבועות. שיטות בדיקה 

מחסניות פנים 1.5 / 3.0 / 4.5 מ"מ מספר טיפולים: 1. מדידות קו הבסיס והן לאחר הטיפול של כל מטופל בסימן של שבועיים הוערכו על ידי שלושה קלינאים. הערכה: הוגן / טוב / מצוין.

יעד המטופלים:
15 אנשים בטווח הגילאים 20-50 עם חשש להיקף בטן. תקופת הבדיקה: 6 שבועות. שיטות בדיקה: מחסניות גוף ULFIT 6.0 / 9.0 מ"מ. מספר הטיפולים: 1. 

מדידות בקו הבסיסי וגם לאחר הטיפול של כל מטופל בסימן של שבועיים הוערכו על ידי שלושה קלינאים. הערכה: הוגן: 1-9 מ"מ / טוב: 10-24 מ"מ / מעולה: 25 מ"מ ומעלה.

תוצאות מעולות

טיפול גוףטיפול פנים
90% מתוך 20 מטופלים השיגו עור מתוח והדוק יותר לאחר 

.ULFIT טיפול אחד במכשיר
80% מתוך 15 מטופלים השיגו ירידה משמעותית  בשומן בטני 

.ULFIT לאחר טיפול אחד במכשיר


