Infusion™ elektro-mesoterapi
Det smertefrie, risikofrie alternativ

Infusion™ ioniske løsninger
Sterile, af høj kvalitet, allergivenlige og ikke-irriterende

Infusion™ elektro-mesoterapi er det sikre nålefri alternativ til traditionel
mesoterapi. Infusion™ tilbyder alle mesoterapiens fordele, men ingen risiko.
Infusion™ genopliver huden med berigende virkestofsløsninger, som efterlader
kundens hud smidig, forfrisket og strålende. Baseret på veletableret
elektroporationsvidenskab maksimerer Infusion™ cellernes evne til at optage
og absorberer virkestofferne, og derved styrker ansigtets og kroppens
generelle udseende.
Designet til den professionelle behandler, tilbyder Infusion™ den perfekte,
ikke-invasive løsning for en lang ræ kke kosmetiske forhold, og udvider
behandlingsmulighederne betydeligt med f.eks.:

Alle naturlige Viora-virkestofsløsninger er skabt af de reneste,
højkvalitetsingredienser for at maksimere celleabsorbering,
og sikre effektivitet og sikkerhed. Videnskabeligt udført for at
opnå den ønskede virkning bestemmer samspillet mellem den
ioniske løsning og Infusion™ apparatet dybden af indtræ ngen,
og sikrer derved tilstræ kkelig gennemtræ ngelighed i cellen.
Hver virkestofsløsning er en blanding af specielle serum,
proteiner og helingsmidler og er præ cist udviklet til den
speciﬁkke behandlingstype. Brugen af disse enestående
Infusion™ virkestofsløsninger sammen med Infusion™
systemet kan anbefales for at opnå de optimale resultater.

Anti aging og rynkereduktion
Kollagenregenerering
Hudrehydrering
Hudopstramning og toning
Kropsformning og cellulitereduktion
Reduktion af stræ kmæ rker

Infusion™ styrker Deres behandlings resultater.
Infusion™ systemet tilfører Deres klinik et system af højeste kvalitet. Det kan anvendes alene, eller
sammen med andre behandlinger, og er det perfekte supplement til enhver procedure, såsom peeling
og exfoliering. Infusion™ tilbyder en komfortabel, og behagelig løsning på alle Deres klienters
hudproblemer.

Forﬁning af videnskaben om nålefri mesoterapi
Infusion™ Ionwave™ forøger hudens evne til at tillade sikker passage af
naturlige helingssammensæ tninger. Præ cise pulsbølger åbner midlertidigt
mikrokanaler gennem cellemembraner for at passere stratum corneum laget,
uden at ødelæ gge huden.

Ionwave™ virkninger:

Infusion™ fordele:
Ionwave™ : state-of-the-art teknologien er designet til at
levere optimal gennemtræ ngelighed uden nogen risiko for
skader eller infektion.
Ø jeblikkeligt synlige resultater: max. absorbering af ioniske
løsninger for resultater, som kunderne ser og mæ rker.

1. Når Ionwave™ kommer i kontakt med
cellen, begynder de den strukturelle
omlæ gning af lipiddobbeltlaget for at
danne mikroporer i cellemembranen.

Ingen nå le: kunderne nyder sikre, smertefri behandlinger
uden sår eller infektioner.

Som dørvogtere for cellen muliggør
mikrokanalerne passage af naturlige
næ ringssammensæ tninger, og ekstrakter.
Mikrokanalerne er kortlivede, og
forsegles kort efter at virkestofferne er
leveret.

Kompakt og letvæ gtsenhed: nem at ﬂytte – giver stor
ﬂeksibilitet.

Intelligent, ergonomisk design: Let at bruge, og funktionelt
system tillader behandleren at udføre behandlinger uden
gener.

Afslører sund, ungdommelig hud

MK-017-DK

Tekniske speciﬁkationer
Energikilde

Bipolar output

Output impedance

10kg Ohm

Outputs

2 uafhæ ngige udgange:
1 applikator til ansigtsbehandling
1 applikator til kropsbehandling

Power output tilpasning

Lineæ r, tilpasning fra o til max

El

220 V, 50 c/s eller 110, 60 c/s-50 VA

Kropssondediameter

60mm

Ansigtssondediameter

28mm

Dimensioner

35cm (læ ngde) x 27cm (bredde) x 24cm (hø jde)

Væ gt

5,0kg/11pund

Afslører sund, ungdommelig hud

Om Viora
Viora er markedsudvikler af teknologisk avancerede medicinsk-æ stetiske løsninger for læ ger, og
skønhedsklinikker over hele verden. Da vi er helliget forskning, og opdagelse af hudplejeløsninger, yder vi
altid den højeste standard af professionelle løsninger til vore kunder.
Viora-produkterne er designet af et team af erfarne udviklere inden for læ ge udstyr i næ rt samarbejde med
ﬁrmaets bestyrelse (inkl. praktiserende læ ger, plastikkirurger og dermatologer). Vioras udstyr er klinisk
testet, og godkendt af læ ger og hudplejespecialister over hele verden.

Den nye BØ LGE
af mesoterapi UDEN NÅLE

