Sejas rejuvenācija un figūras uzlabošana viss vienā iekārtā.

Dizains un veiktspēja

Sasniedzamie rezultāti

Kvalitātes garantija

Safyre aplikatori ir izstrādāti ar mērķi
nodrošināt gan sejas, gan ķermeņa
apstrādi. Pārdomāts un inovatīvs dizains
ļauj ikdienas darbam ar iekārtu būt
maksimāli ērtam un rezultatītam.

Safyre palīdz radikāli palēlināt ādas
novecošanās procesus ne tikai uz

Safyre ir augsti kvalificētu speciālistu komandas
darba rezultāts, kas sasniegts koncentrējoties
uz perfektas iekārtas radīšanu. Kritēriji, kas
ietekmē iekārtas izstrādi, ir balstīti uz Cocoon
Medical pieredzi gadiem attīstot šo tehnoloģiju.

procedūras brīdi, bet arī ilgtermiņā.
Uzlabojot ķermeņa un sejas izskatu,
procedūras panāk uzskatāmus rezutlātus.

Sejas rejuvenācija un figūras
uzlabošana - viss vienā iekārtā.

Rejuvenācija, tvirtums un tekstūra.

Vizuāli novērtējami rezultāti, mūsu vislabākā garantija

Radio frekvence kā izcils risinājums

Intuitīva vadība

Radio frekvences iedarbības būtība ir ādas struktūras
uzlabošanā un kolaģenēzes stimulācijā karsējot adipocītu audus
un audus dzīļākos slāņos.
Kolaģenēzes process rodas pateicoties karstuma šoka proteīnu
(Heat Shock Proteins) molekulām, kas sintezējas noteiktu
stimulējošu faktoru ietekmē un aizsāk audu reģenerācijas
procesus.

Cocoon Medical aparātu izstrādes stadijā lielu vērību
pievērš dizaina vienkāršībai un tam, lai šis dizains būtu
saprotams ikvienam lietotājam, kas atstāj labu ietekmi uz
procedūru rezultātiem.

Novērojama tūlītēja ādas tvirtuma uzlabošanās ar īstermiņa un
ilgtermiņa rezultātu noturību.

Kā darbojas Safyre?

Safyre vadības panelis ir intuitīva vide, kas ekrānu sadala
radio frekvences un masāžas iedalījumos.
Radio frekvences pusē varam izvēlēties sejas vai ķermeņa
procedūru, kā arī ieprogrammēt procedūras laiku,
piemērojamās enerģijas daudzumu un vatu skaitu.
Masāžas pusē iespējams izvēlēties procedūras
intensitāti un aplikatora rotāciju.

Safyre ir radio frekvences iekārta, kas piemērota sejas ādas
atjaunošanai un figūras kontūru uzlabošanai.
Sejas ādas atjaunošana: Safyre dermas līmenī rada sildīšananu,
kas stimulē kolagēna produkciju, vienlaicīgi provocējot tūlītēju ādas
savilkšanās efektu kā arī manāmu uzlabošanos audu kvalitātē.
Krunciņas mazinās par vairāk nekā 3%, un āda kļūst starojoša,
uzlabojas tās tekstūra, izlīdzinās tonis.
Ķermeņa konturēšana: safyre jau pēc pirmās procedūras ļauj
redzēt celulīta mazināšanos un ādas tonusa uzlabošanos.
Noslēpums slēpjas tajā, ka procdedūras laikā tiek aktivizētas
šūnas- fibroblasti, kas stimulē elastīna un kalogēna šķiedru
sintēzi, kas palīdz uzlabot ādas stāvokli un samazināt tauku
šūnu (adipocītu) apjomu par vismaz par 3%. Efekts izpaužas kā
gluda un tvirta āda un vizuāli redzama apjoma samazināšanās

Radiofrekvences priekšrocības
Radiofrekvence ir viena no efektīvākajām tehnoloģijām ķermeņa
skulpturēšanas tirgū . Tā ir neinvazīva un nesāpīga metode, kas
piemērota visām client grupām.
Rezultāti, ko iegūst ar safyre aparātu ir redzami jau no pirmās
reizes un ir ilgstoši.
Šī tehnoloģija var tikt veiksmīgi kombinēta ar tādiem aparātiem
un
tehnoloģijām kā crystile (cryolipolīze), un adagyo
(presoterapija) iegūstot patiešām izcilus rezultātus.

Viegli lietojams skārienjūtīgs ekrāns, ar intuitīvu un
viegli saprotamu vadības paneli.

Tendences, inovācijas un dizains

Dažāda vieda aplikatori
safyre ir veidots, lai ar to varētu veikt sejas un ķermeņa
procedūras, kas ir viegli pielāgojamas jebkura klienta vēlmēm.
Aplikatoru uzgaļi ir viegli lietojami un nomaināmi.

6 elektrodu multipolārā RF: Dot iespēju mazināt tauku šūnu
( adipocītu izmērus ), tādējādi samazinot lokālos tauku
uzkrājumus. Šo aplikatoru ieteicams izmantot procedūru kursa
vidū.

Procedūras sejai:
•
•
•
•
•

Uzlabo sejas kontūras
Samazina sīkās mīmikas krunciņas
Samazina tūsku un lokus zem acīm
Liftings
Palielina apjomu nazolobiālajā zonā

Monopolārais : Veicina drenāžu un palīdz atbrīvoties no liekā
šķidruma. Ieteicams lietot veicot procedūru pirmo reizi.

Ķermeņa konturēšanai: safyre piedāvā ķermeņa skulpturēšanu 3
dimensijās: drenāža, apjoma samzināšana un ādas tvirtuma
uzlabošana, ļaujot procedūras pielāgot klienta vēlmēm un
vajadzībām. Papildus ir pieejams aplikātors masāžas veikšanai, lai
papildinātu procedūru un procedūras rezultātus padarītu vēl
labākus.
4 elektrodu multipolārā RF: Šis aplikātors palīdz tvirtināt ādu un
iegūt vēlamo tekstūru. Ieteicams procedūru kursa beidzamajā
posmā

Masāžas aplikātors: Aplikātors ir veidots , lai ar to varētu vet
audu masāžu . Speciālisam ir iespēja pielāgot intensitāti
atkarībā no client jutības.

