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Jest to przyjemny i komfortowy zabieg, który przypomina delikatny, ciepły masaż.

Spełnij niesamowite zapotrzebowanie na skuteczną pielęgnację ciała, dzięki

bezpiecznemu, niechirurgicznemu rozwiązaniu V-shape III.

Szacuje się, że około 80% kobiet
                            powyżej 20 roku życia posiada cellulit.

V-Shape III odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na zabiegi wyszczuplające ciało,
w tym modelowanie ciała i redukcję cellulitu.

V-Shape III pielęgnuje zarówno głębsze tkanki, jak i górne warstwy skóry, oferując

wymierną redukcję warstw i obwodu tkanki tłuszczowej oraz redukcję cellulitu.

Platforma medyczna do zmniejszenia 

obwodu ciała oraz redukcji cellulitu 

Zabieg na brzuch, pośladki i uda w

mniej niż 30 minut

doskonała alternatywa chirurgicznej 

redukcji tkanki tłuszczowej

Modelowanie ciała
Redukcja cellulitu

Redukcja obwodu skóry i
poprawienie kolorytu
Drenaż limfatyczny
Fizjoterapia

Gdzie znajdzie zastosowanie V-Shape III?
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Czego możesz oczekiwać od V-Shape III?



Dowiedz się więcej o V-Shape III

Nieinwazyjne zabiegi V-Shape III to jedyny system

łączący 4 technologie dające synergiczny efekt

podczas pielęgnacji wyglądu skóry.

Unikalny mechanizm działania tej linii produktów

pozwala na bardzo bezpieczny, komfortowy i

skuteczny zabieg, co zostało potwierdzone w licznych

badaniach klinicznych oraz w ponad 3,5 mln

niezależnych zabiegów.

Opłacalny czynnik biznesowy - wysokie

zapotrzebowanie pacjentów na zabiegi na cellulit i

modelowanie sylwetki

Doskonałe rezultaty już po 1-3 sesjach

Zastosowanie

•Fizjoterapia

•Modelowanie ciała
• Redukcja cellulitu

• Drenaż limfatyczny

• Poprawa kolorytu skóry

• Redukcja obwodu

ciała
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V-Shape III oferuje rewolucyjne połączenie
bipolarnej częstotliwości radiowej (RF), energii
światła podczerwonego oraz podciśnienia i
mechanicznego masażu.

Połączenie energii podczerwonej i fali RF
zwiększa wewnątrzkomórkową dyfuzję tlenu
poprzez ogrzewanie skóry. Próżniowe i specjalnie
zaprojektowane rolki masują i wygładzają naszą
skórę, aby ułatwić bezpieczne i wydajne
dostarczanie energii.

Zwiększa się metabolizm zgromadzonej energii
(lipoliza), zwiększa się drenaż limfatyczny oraz
zmniejsza  rozmiar rzeczywistej tkanki tłuszczowej.

Rezultat: Zmniejszenie obwodu miejsca
zabiegowego i gładszy wygląd powierzchni skóry
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Czynnik biznesowy
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Trzy różne rękojeści dla danego obszaru zabiegowego:
 Duża rękojeść 98*110mm, do zabiegów brzucha, boczków, pośladków i pleców
Średnia rękojeść: 40*40mm, do zabiegów ud, ramion, i tzw "motylków" na rękach

Mała rękojeść: 14*14 mm, do zabiegów szyi, twarzy i okolic oczu

Urządzenie posiada dwa japońskie silniki marki Mitsubishi

Diody podczerwieni niemieckiego producenta OSRAM

Zewnętrzne filtry łatwe w utrzymaniu czystości. Nie ma potrzeby otwierania obudowy urzadzenia

5)Medyczny certyfikat TUV

.

 

 

 

 

 

Dlaczego warto wybrać urządzenie V-Shape III?

*

*

*

*

*

Krótkie zabiegi i doskonałe rezultaty już po jednej sesji

Niewielki lub nieodczuwalny dyskomfort podczas zabiegu

Dla większości pacjentów zabieg urządzeniem V-Shape III jest

przyjemny, opisywany jest jako zabieg ciepłego masażu.

Łatwe dostosowanie parametrów zabiegu

Stopniowe wygładzanie powierzchni skóry z widoczną

redukcją cellulitu

*Redukcja obwodu miejsca zabiegowego

Zalety oferowanych zabiegów dla Twoich klientów!

Dlaczego 
V-Shape III?



Bezpieczeństwo i skuteczność technologii systemu V-Shape III wykazano zarówno w wieloośrodkowych

badaniach klinicznych, jak i w ponad 3,5 miliona zabiegów wykonywanych u pacjentów na całym świecie.

Średnie zmiejszenie obwodu uda o około 2cm

Większość pacjentów nie odczuwało dyskomfortu podczas wykonywania zabiegu.

Wyniki badań pokazują:
*
*

Be able to "pinch-an-inch" 
(2.5 cm) of fat in the treatment area

Rezultaty

Rezultaty przed i po

Przed Po
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V-Shape III parametry

SPECYFIKACJA

DOT Global Marcin Wilk
ul. Kamieńska 14A

40-748 Katowice

NIP 9542486400
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Moc radiofrekwencji

Wielkość rękojeści

Częstotliwość RF

50W
40W
610-650NM
(Duża)98mm*110mm
(Średnia)40mm*40mm
(Mała)14mm*14mm

10Mhz
5000h
0-36 obr/min
-80kPA - 0

86kPa~106kPa
+15℃~+30

-20℃~+55℃
114*53*74cm
36kg

℃

Tel: +48 664 430 320           

E-mail: kontakt@dotglobal.pl

                                            

Nr instytucji szkoleniowej:

2.24/00090/2019

Moc podczerwieni

Długość fali podczerwieni

Żywotność rękojeści 
Prędkość obrotowa
Moc zassania
Ciśnienie pracy
Temperatura pracy 
Temperatura przechowywania

Wymiary

Waga

willy
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