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Zabiegi MaximusTM
zapewniają
natychmiastowy
i długotrwały lifting
skóry oraz modelują
twarz i ciało.
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MAXIMUS TRILIPO®
Lifting skóry
i szczupła sylwetka

Jeśli Twoja skóra straciła jędrność, a na
twarzy pojawiły się zmarszczki, jeśli
walczysz z miejscową otyłością i cellulitem tzn., że jesteś w dobrym miejscu.
Gabinet, w którym się znajdujesz, należy
do elitarnej grupy miejsc, które oferują
zabiegi wykonane urządzeniem Maximus
TriLipo®, jedynym które działa jednocześnie
na skórę, tkankę tłuszczową i mięśnie.

SKÓRA NAPIĘTA I JĘDRNA
Zastosowana w urządzeniu technologia TriLipo® RF
emituje falę radiową, która podnosi temperaturę skóry
właściwej, doprowadzając do skrócenia włókien
kolagenowych i natychmiastowej poprawy napięcia
skóry. Dodatkowo stymuluje skórę do produkcji
nowych włókien. Efekt zagęszczenia i liftingu nasila się
i utrwala z czasem. To idealne rozwiązanie dla wiotkiej
skóry, np. po ciąży czy utracie kilogramów.

TRILIPO®
Powrót
do młodości

MNIEJ CENTYMETRÓW
W OBWODZIE, GŁADKA SKÓRA
BEZ CELLULITU
TriLipo® RF działa również na komórki tłuszczowe.
Rozgrzewając je, upłynnia ich zawartość, która
następnie wydostaje się na zewnątrz komórki. W tej
samej głowicy uruchamiana jest jednocześnie opatentowana technologia dynamicznej aktywacji mięśni
(TriLipo® DMA). Funkcja ta powoduje drenaż limfaty
czny, pomagający opróżnić upłynnioną zawartość
komórek tłuszczowych. Wspomaga krążenie oraz
dotlenia komórki. Efektem współpracy tych dwóch
technologii jest utrata centymetrów w obwodzie,
redukcja cellulitu oraz wymodelowanie sylwetki.

MAXIMUS GWARANTUJE
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Poprawę jędrności i napięcia skóry
Redukcję miejscowej otyłości i cellulitu
Modelowanie ciała i owalu twarzy
Redukcję zmarszczek

WYRAŹNIE ZARYSOWANE
KOŚCI POLICZKOWE,
REDUKCJA ZMARSZCZEK
Głowica przeznaczona do zabiegów na twarz wykorzystuje dwie technologie – fale radiową i dynamiczną
aktywację mięśni. Efektem tych zabiegów jest
poprawa owalu twarzy, zagęszczenie skóry,
redukcja zmarszczek oraz wyraźne podkreślenie
kości policzkowych.

