-THERMOKINECTS –
RadioFrequentie Gezicht en Lichaam
with Resistive (multipollar6) and Capacitive (monopollar) Emission
en luminotherapy
Een toestel alles in een voor afslanking en Verjongering voor slecht’s 9900 euros!!
De radiofrequentie wordt gebruikt voor de behandeling van het gezicht en het lichaam en ook de littekens.
De radiofrequentie is één van de modernste technieken om te vechten en verwerken van de strakken huid, cellulitis en
gelokaliseerd vet. De toestel kan littekens na acné of na chirurgie te behandelen.
De radiofrequentie technologie is op het emissie van golven met een moleculair oscillatie gebaseerd. Dit produceert een intense
hyperthermisch door wrijvingen.
Dit mechanisme wordt gecreëerd door een natuurlijke weerstand van het huid tussen de elktronen en een magnetisch veld van de
radiofrequentie. Het resultaat is gegeven dankzij de tijd van het gebruikt en de herhaling van het processus. Vooral op de zones
met een dikke dermis en op dikke vet. (buik, armen)
Dit radiofrequentie toestel is gebruikt met verschillende methodes van distributies van elektromagnetische volgen voor een
optimale resultaat:
Emissie monopolar (gezicht en lichaam) Voor een niet –invasieve liposuctie.
Emissie Bipolar en multipollar 6 poles (gezicht en lichaam) voor het verjonging en ook voor strakken huid.
Meer is het apparaat belangrijk voor cellulitis, littekens, striae.
Het doel is revitalisering, anti-cellulitis, reiniger, toning, dun, liposuctie en verjonging.

MADE 100% IN EUROPE !!!!
ACCESSORIES

BODY

RESISTIVE HANDPIECE

Input Voltage - Frequency

CAPACITIVE HANDPIECE +

Absorbed Power

kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50

User Interface/Display

RESISTIVE HANDPIECE
FACE

TECHNICAL DATA SHEET

Frequency

CAPACITIVE HANDPIECE +
kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50

Handpiece max power
Emission

MASS– return plate (capacitive emission)
Emission signal control
Dimensions
PEDAL

230 V - 50 Hz
150 VA
800x480 7” Wide
Screen
450 kHz
25 W Resistive
50 W Capacitive
Continuos/Pulsed
Voltage and output
current
50x40x20 cm

Weight

15 kg

Safety class

1 / BF
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