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Tout pour votre cabinet médico-esthétique et votre institut. 1200m2 d’expo et d’outil de formation au service de votre développement... 
Import / Export / Centre de formation et de fourniture de produits, appareillages Médico-esthétiques.

Alles voor uw medico-esthetica cabinet en uw instituut. 1200 m2 tentoonstelling en opleidings-ruimte ten dienste van uw uitbreiding... 
Import / Export / Opleidingscentrum en levering van uw produkten, medico-esthetica toestellen.

Everything for your medico-esthaetic practice and for your beauty parlour. 1200 square meter-wide showroom and training centre to help you in 
expanding your business ... Import / Export / Centre for your training and for the delivery of your products and medico-esthaetic equipment.

• 511 Chaussée de Maubeuge • 7022 MONS-MESVIN •

Tél. FR +32 (0)65 36 30 05 • Tél. NL +32 (0)65 31 11 31 • Fax +32 (0)65 36 12 14 • www.lespe.be • info@lespe.be • TVA BE0478 383 214
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De nieuwe verslankingstechnologie met omtrekvermindering en gelaat- & lichaamsverjoning 
geeft onmiddellijke resultaten!  Een volledige behandeling in  maar 6 à 8 sessies door middel 

van de gebrevetteerde Tripolar TM radiofrequentie, ontworpen door Pollogen. 
Niet-invasief, onmiddellijk, gezond, pijnloos en een totale zekerheid!

TRIPOLLAR RADIOFREQUENTIE (RF) TECHNOLOGIE is een gebrevetteerd 
eigendom van Pollogen Ltd. en beschikt over een radiofre-
quentie van 3de generatie. TriPollar behoudt alle voordelen 
eigen aan de radiofrequentie en overschrijdt zelfs de limie-
ten om tot een lipposuctie te komen in tegenstelling tot de 
vorige bi- en monopolaire technologieën.

PIJNLOOS • BEHANDELING VAN DE BOVENHUID EN ONDERHUIDS • ONMIDDELLIJK RESULTAAT • 
VOLLEDIGE EN SNELLE BEHANDELING • NIET INVASIEF • TOTALE VELIGHEID •ALLE HUIDTYPES (1 TOT 6) • 

EENVOUDIG GEBRUIK • COMPACT EN VERPLAATSBAAR • ONMIDDELLIJKE RENDABILITEIT • 
GEEN BIJKOMENDE PRODUCTEN NOCH WERKINGSKOSTEN

Niet-invasieve lipposuctie 
en onmiddellijke verjonging

TRILIPO = DSA + RF
De nieuwe Maximus is een nieuw medisch systeem 
en het eerste op wereldvlak dat tegelijkertijd het 
thermisch e� ect van de radiofrequentie RF Tripollar 
combineert met de Dynamische Activering 
van de Spieren (DAS).
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Nieuwe technologie om de omtrek de verminderen met onmiddellijk resultaat dank 
zij de radiofrequente tripolaire gepatenteerde Tripollar® door Pollogen. Deze nieuwe 

specifi eke techniek is niet invasief, is absoluut pijnloos, met zichtbare resultaten vanaf 
de eerste behandeling en maakt het mogelijk op een doeltreff ende manier 

de vet-overbelasting en de huidverslapping te behandelen.

Dit systeem werd tot onlangs uitsluitend gebruikt in het medisch milieu en is nu 
beschikbaar in de esthetiekwereld.

Een machine voor alles! Gelaat en lichaam …

Gelaat - verjonging
• Verjongingsbehandeling op lange termijn
• dubbele kin, plooien langs de neus, « leeuw »rimpels

Lichaam - afslanking
Omtrekvermindering, verlies aan centimeters vanaf de eerste behandeling. alle lichaamsdelen (benen, 

buik, etc.) - 1 enkele behandeling per week - slechts 6 tot 8 behandelingen + 1 onderhoudsbehandeling 
om de 2 maanden ! ! !

Lichaamsverslapping 

spectaculaire behandeling van de armen, post-heelkundige en post-natale behandeling.

In een Instituut is de rendabiliteit veel groter. Voordeliger en minder duur tarief voor de 
eindklant dan de andere systemen…
de behandeling wordt verkocht in een instituut aan minimum € 85 en tot € 150 (prijs thans gevraagd bij 
de geneesheren). eén enkele keer per week. een volledige behandeling van een zone in 6 tot 8 beurten. 
daar waar andere machines u, omwille van de concurrentie, beperken tot € 30 per behandeling
minimum 2 maal per week palpé-roule aspiratie, en in 18 tot 24 beurten voor een volledige behandeling. 
En dit alles in volledige veiligheid en zonder pijn noch ongemakken, maar integendeel, met het 
aangenaam gevoel van warmte tijdens de behandeling.

Concept
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de tripolaire radiofrekwentie dringt door de huid tot 4 cm diep. daar de weerstand aan de electriciteit van een 

vetcel 3 maal groter is dan van een gewone cel (vet :2000 Ohn cm per huid : 600 Ohn cm) zal de radiofrekwentie 

enkel door de vetlaag geremd worden. 

ze zal de inhoud van de adipeuse cellen opwarmen (42 graden getest bij middel van de bijgeleverde infrarode 
thermometer) en de glycerol vloeibaar maken. de tripolaire radiofrekwentie zal ook de membraan van deze 
cel poreus maken.
 
door deze stimulatie van een totaal natuurlijk proces, de lipolyse, zal de glycerol vanuit de cel naar het bloed 
kunnen overgaan. Vervolgens zal het lichaam deze heel snel elimineren via de lever en door inwendige ver-
branding van supplementaire glycerol ( brandstof).

een buitengewoon snel resultaat mede dank zij de eliminatie via de bloedvaten. 

een totale veiligheid in tegenstelling met de systemen die de adipeuse cellen vernietigen met de gepaste ultra-
sonische frekwenties (cavitatie). 

de tripolaire radiofrekwentie zal enkel de glycerol uit de cel laten ontsnappen en niet de triglyceriden noch de 
cholesterol. deze twee laatste elementen scheppen in het bloed een gekend en zeker risico voor de gezondheid. 
Bovendien, en in tegenstelling met de lage ultrasonische frekwentie (cavitatie), is de radiofrekwentie niet ge-
leid door water. daar het organisme voor 80% uit water bestaat, blijven we waakzaam voor de eff ecten op alle 
omliggende weefsels voor deze cavitatiesystemen 

Met de tripolaire radiofrekwentie zal de penetratie stoppen bij de adipeuse weefsels zonder geen enkel ander 
orgaan aan te tasten. de warmte zal er zich verspreiden en dit zonder de epitheliale cellen te verwarmen.

Fonctionnement

Regeling
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De Toepassingen
Overgewicht, vetmassa, cellulitis, zelfs harde cellulitis, huidverslapping, diepe rimpels,  

huidbarsten, post-chirurgische en post-natale weefselvernieuwing

Behandelings-
zOnesBuik

TOePassing 1
groot tot meer dan 4 cm 

penetratie

TOePassing 2
Gemiddeld tot meer  
dan 2 cm penetratie

TOePassing 3
klein, tot 1 centimeter 

penetratie

De toepassingszones

Behandeling-
sTijd

2 Armen 2 Bovenbenen Billen

Tijd toepassingen

Buik, abdomen  
en borstribben

Hals Ogenomtrek
Plooien lang de neus 

 en « leeuw » 
rimpel 

knieën

Buik
Bovenbeen

Billen
Grote zones

Ovaal gezicht
Hals

Armen
kleine zones

Ogenomtrek
Lippen

Zeer kleine zones

20 Min 35 Min 35 Min 30 Min

6 Min 6 Min 9 Min 12 Min



6 

Enkele « Voor-Na » beschouwingen
de originele photos gekenmerkt met de naam van de behandelende geneesheer,  

zijn verkrijgbaar bij ons.

Armen
1 behandeling

Post-bevalling
6 behandelingen

Hals, dubbele kin  
en decolleté

6 behandelingen

Onderbuik
4 behandelingen
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Buik
2 behandelingen

Cellulitis
9 behandelingen

Cellulitits bovenbenen
3 behandelingen

Gelaat
3 behandelingen

Enkele « Voor-Na » beschouwingen
de originele photos gekenmerkt met de naam van de behandelende geneesheer,  

zijn verkrijgbaar bij ons.
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Wat de doctors onder mekaar erover zeggen

Tripolar geniet van  meer dan 5 ernstige medische studies die geen marketing studies zijn.
Hierna volgt het voorbeeld van Dr Boisnic van het hospitaal Pitié Salpètrière te Parijs.

(Vertaling in pagina 9 en 10)
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Evaluatie van het tripolaire Regen™ dispositief van radiofrequentie bij het gebruik van een 
experimenteel specimen van menselijke huid.
 
Cellulitis komt overeen met een specifieke configuratie van het vrouwelijk adipeus weefsel. Op histologisch 
plan komt cellulitis overeen met een wijziging van het onderhuids conjunctief weefsel (hypoderm) met adi-
pocytaire hyperplasie, vasodilatatie met ader- of lymfestase en exsudatieve verschijnselen. de opeenhoping 
van vetten gebeurt in de adipocyten vanuit de triglyceriden en de suikers. de lipolytieke functie uit zich in de 
adipocyten door een hydrolyse van de triglyceriden door de triglyceride-lipase; de aldus vrijgekomen glycerol 
zal de intensiteit van de lipolyse weergeven.  

de Regen™, product van Pollogen™ ltd (firma drexco technologies), exclusief verdeler van de Tripolar™ tech-
nologie), is een innoverend systeem dat gebruik maakt van de tripolaire radiofrequentie technologie voor het 
verminderen van de cellulitis en de versteviging van de huid.  het anticellulitis (afslankend effect) en verstevi-
gend effect van het dispositief van tripolaire radiofrequentie Regen™ moet trachten te beantwoorden aan drie 
problematieken in verband met de huid (de lipolyse, het draineren, het herstructureren).

We hebben deze resultaten dus geëvalueerd bij middel van een specimen menselijke huid actief levend ge-
houden. door plastische chirurgie worden fragmenten van normale menselijke huid (n = 8, buikplastie) beko-
men. daarna wordt elk huidfragment tegen de poreuze membraan van een insert gelegd. deze laatste bevindt 
zich boven een cultuurput, dit alles geplaatst in een bad aan 37°C. een cultuurmilieu, speciaal ontworpen door 
het onderzoek gRedeCO wordt op de bodem van de putten geplaatst.

een behandeling van het Tripolar™ technologie Regen™ apparaat (onder dezelfde omstandigheden als in vivo) 
werd uitgevoerd op de huid met controle van de huidtemperatuur, 10 minuten aan 25 watt.

de drie voorwaarden van de analyse van de doeltreffendheid waren : 
- analyse van de lipolyse door dosering van glycerol;

- drainerend effect : een kwantificatie van het percentage gedilateerde bloedvaten en van de licht oppervlakte 
van de haarvaten werd uitgevoerd na gebruik van een model van uitzetting van de haarvaten door een neu-
romediator : de substantie P;

- anti-verouderings effect : een biochemische dosering van de collageen synthese en een morfometrische 
kwantificatie van de collageen bundels werden uitgevoerd na gebruik van een model van veroudering van de 
huid door uV a en B.

de huidtolerantie werd uitgevoerd door analyse van de leefbaarheid van de epitheliale cellen door het evalueren 
van de mitochondriale deshydrogenasen.

Resultaten
 
Evaluatie van het lipolytisch effect

We hebben een statistisch beduidende verhoging van de lipolyse ter hoogte van de huid in het licht gesteld 
na een behandeling met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ met een glycerol gehalte van 
2068 nM /g hypoderm versus 514 voor niet behandelde huid (p = 0,007).

Wat de dokters er onder mekaar over zeggen.

Vertalling van de artikel « les Nouvelles dermatologiques »  
Evaluatie van de Dr Boisnic van het hospitaal « pitié Salpétrière » te Parijs
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het histologisch aspect van de hypoderm adipocyten na de behandeling laat toe een wijziging in bepaalde 
sectoren vast te stellen :

- van hun vorm (verlengd aspect, onregelmatig);

- van de membraan (verwelkt aspect met soms gedeeltelijke breuk van de celwand). de histologische analyse 
heeft eveneens toegelaten de afwezigheid van totale necrose of van carbonisatie van het hypoderm na de 
behandeling te verifiëren.

Evaluatie van het waterafvoerend effect

na een behandeling met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ wordt een drainerend 
effect vastgesteld met een statistisch beduidende vermindering van het percentage uitgezette haarvaten aan 
66,9 (p = 0,0056) versus 84,3 voor de controlehuid gestimuleerd door de substantie P. Tezelfdertijd wordt een 
statistisch beduidende vermindering van de oppervlakte ingenomen door de vaten vastgesteld met 108,2 μm 
versus 183,8 μm voor de controlehuid (p = 0,095).

Evaluatie van het verstevigend effect

na een behandeling met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ wordt een statistisch be-
duidende herstelling van het collageen vastgesteld met een percentage van 76,7 in de bovenhuid versus 
67,6 voor de controlehuid (p = 0,02) en 78,5 % in de middenhuid versus 71,3 % voor de controlehuid (p = 0,024).

de behandeling met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ heeft de neiging de synthese van 
het collageen te verhogen met een gehalte van 49,5 μg/mg huid versus 38,4 voor de controlehuid.

Evaluatie van de tolerantie

de huidtolerantie na behandeling met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ was uitstekend, 
met een levensduur van de behandelde huid van 96,2 % versus 100 % voor het huidspecimen. de behandeling 
met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ heeft de neiging de synthese van het collageen te 
verhogen met een gehalte van 49,5 μg/mg huid versus 38,4 voor de controlehuid.

Besluit 

in ons specimen menselijke huid in overleving gehouden, hebben we een lipolytische activiteit van het dispo-
sitief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ in het licht gesteld, met een statistisch beduidende verhoging 
van de hoeveelheid glycerol vrijgemaakt door het adipeus weefsel.

Een drainerende activiteit van dit dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ werd eveneens in het 
licht gesteld in ons experimenteel specimen van vasculaire dilatatie door neuromediator op menselijke huid 
in actief leven gehouden met het bekomen van een statistisch beduidende vasoconstrictie van de haarvaten 
van de huid.

de versteviging van de huid door het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ werd in het licht 
gesteld door de statistisch beduidende herstelling van het collageen aangetast op een experimenteel door uV 
verouderde huid met een neiging tot de verhoging van de collageen synthese.

de tolerantie van de huid na behandeling met het dispositief van de tripolaire radiofrequentie Regen™ was 
uitstekend met een celleefbaarheid van de opperhuid verwant aan het specimen huid. 
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Wat de pers er over zegt
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Marie-Claire n° 670 / Juni 2008
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Prima n° 309 / Mei 2008
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Santé-Zen n° 3 / April-Mei 2008
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Voici n° 1069 / Mei 2008



DE INTERESSANT EN GEBREVETTEERDE TRIPOLAR RADIOFREQUENTIE BEHANDELT 
ALLE VERJONGINSKUREN VAN ZOWEL GEZICHT EN LICHAAM, 

MAAR OOK IN TEGENSTELLING TOT DE BIPOLAIRE RADIOFREQUENTIE, 
EEN AUTHENTIEKE LIPPOSUCTIE DIEPGAAND 

EN NIET-INVASIEF. MET DE TRIPOLAR KOMEN ER GEEN BIJKOMENDE KOSTEN...

�  Opleiding en marketing assistentie inbegrepen 
evenals een gratis voor een jaar bijwerking

� Mogelijkheid tot leasing bij ons aan +/- €350 per maand

�  Èèn klant - abonnement van 8 behandelingen 
per maand volstaat om uw maandhuur te betalen

30 watt - 2 applicators
€16 995
EXBTW

50 watt - 2 applicators

€19 995
EXBTW

� Micro needeling Voluderm gezicht verjonging

� Mogelijkheid tot leasing bij ons aan +/- 417€ per maand

�  Trifractionneel radiofrequentie mogelijkheid (3F): littekens en verjonging

Uw radiofrequentie

 Micro needeling Voluderm gezicht verjonging

 Mogelijkheid tot leasing bij ons aan +/- 

  Trifractionneel radiofrequentie mogelijkheid (3F): littekens en verjonging

�

�

�

€24 995
EXBTW

MET 3F
•
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Met de Regen XL, is  er geen twijfel niet meer nodig! 
U BEGINT AL WINST TE MAKEN NA AMPER 25 KLANTEN. Laat u instituut de technologische trend volgen 

met de verjongings- en afslankmogelijkheden van de Tripollar!

Maximus Trilipo 3
50 watt - 3 applicators

Het heel recent Maximus™ medisch systeem is het eerste ter wereld 
om simultaan het thermisch eff ect van de radiofrekwentie RF Tripolar™ 
te combineren met de dMa (dynamic Muscle activation = dynamische 
spieractivatie)

HET «PERS» EFFECT VAN DE DMA
Het DMA van TriLipo™ (dynamic Muscle activation = dynamische 
spieractivatie) werkt met hetzelfde systeem van multi-electroden 
die een lage frekwentie stroom (lPC) sturen naar de onderhuidse 
spieren. de electroden stimuleren de spierlaag waardoor ze zich moeten 
samentrekken. deze contractie veroorzaakt een opheffi  ngseff ect 
van de spier met een druk op de vetcellen naar de oppervlakte. 
Tegelijkertijd brengt de applicator een mechanische druk van boven 
naar beneden. de gecombineerde interne en externe druk veroorzaakt 
een samendrukking van de vetlaag waardoor het vetvocht vrij komt. 
Twee a drie keer sneller dan de klassieke RF Tripollar radiofrequentie... 
de spieren worden bewerkt en getonifi eerd, hierdoor eisen 
de verjoningsresultaten (kin, armen...) enkel maar een onderhoud 
om de 3 à 4 maanden in plaats van 1 à 2 maanden met de RF Tripollar.

€29 995
EXBTW

®

®

by

€34 995
EXBTW

MET 3F
•

� Mogelijkheid tot leasing bij ons aan +/- €627 per maand

�  1 klant met een abonnement van 8 behandelingen 
per maand volstaat om uw maandhuur te betalen

�  Trifractionneel radiofrequentie mogelijkheid (3F): 
littekens en verjonging

4 FUNCTIES:  aFslanking, VeRjOnging, 
liTTekens, en VOludeRM

€39 995
EXBTW

� Radiofrequentie - 3 applicators
� dynamische spier stimulatie (druk werking) - 3 applicators
�  Trifractionneel radiofrequentie  (3F): littekens en verjonging 

1 applicator
� Microneedeling Voluderm - 1 applicator

� Mogelijkheid tot leasing bij ons aan +/- €837 per maand

, is  er geen twijfel niet meer nodig! , is  er geen twijfel niet meer nodig! , is  er geen twijfel niet meer nodig! 


