
ReactionTM. definering RF.

Det nye kropssprog

Cellulite og omkredsreduktion

Hudopstramning

CORETM teknologi. 
Multifrekvenser og vakuumterapi

Flere frekvenser
Flere muligheder for forretningsvækst

ReactionTM applikatorer
B-kontur, F-kontur og hudopstramning

ReactionTM gør hele forskellen

RF behandlinger til hudopstramning og fedtreduktion, 
får en helt ny dimension med Reaction™. Ved at gå 
ud over begrænsningerne ved enkeltfrekvens, tilbyder 
Reaction™ multi frekvens kanalisering og vakuumterapi 
det professionelle uhørte kontrolniveau og målrettet 
præcision, som giver omgående synlige resultater.

Reaction™ hudopstramningsbehandlinger skaber balance mellem 
krav til frekvens, intensitet og et integreret hudafkølingssystem for 
at sikre det bedste og mest effektive resultat. Tyndere, mere sensitive 
periorbitale og pandeområder behandles ved at bruge højere frekvens 
med minimum klientubehag, medens tykkere områder såsom kinder, 
mave og ryg behandles med lavere eller multikanalmode.

Reaction™ sammentrækker omgående vævsfibre til øjeblikkelige 
blødgørings- og opstramningsresultater. Samtidig fremkalder den termisk 
naturlig neocollagenesis til fuld rynkereduktion.

Opvarmning af subkutane vævslag opbygger kollagenfibre, som styrker 
dermis mod invasion af adipocytter, og stimulerer lipolysen til at reducere 
fedtcellevolumen, og samtidig styrker blodcirkulationen igennem 
behandlingsområdet.

Reaction™ 4. dimension, multikanal mode, danner en stærkere, mere nøjagtig 
distribueret termisk virkning. Ved at kombinere flere frekvenser med vakuum 
terapi, intensiveres behandlingen yderligere og gør dybere vævsindtrængen 
nemmere, samt tillader effektiv cellulitebehandling, omkredsreduktion og 
hudopstramning samtidig.

Tag kontrol med CORE™ (Chanelled Optimal RF Energy), ny 
dimension i Reaction™, patenteret æstetisk teknologi. Det er 
en ny multifrekvens fremgangsmåde til RF behandlinger, CORE™ 
giver 3 unikke RF frekvenskanaler og en ekstra 4. dimension, et 
multikanalmode, som koncentrerer alle 3 RF frekvenser i en puls.

På vej ind i den næste æstetiske dimension

Hver frekvenskanal er præcis målrettet til en specifik penetrarings dybde. 
Den 4. dimension, multikanalmode, går på samme tid gennem alle 
dermale lag, og behandler hele penetrarings niveauet fra mellem til 
dybe hudlag. Dette tillader en multidimensional behandling for cellulite, 
omkredsreduktion og hudopstramning. Frihed til at vælge kanal alt efter 
kroppen optimerer resultaterne, og sikrer kunden sikkerhed og komfort. 
Dernæst suger en enestående vakuumteknologi strategisk huden mellem 
de 2 RF elektroder for at intensivere behandlingen, og muliggøre dybere 
indtrængen af RF energi på større områder.

Reaction™ øger RF æstetiske behandlingers tilstand inden for både teknologi og forretning. Prisstruktur 
og forretningsmodeller designes til at skabe udbredt tilgængelighed, og generere en uovertruffen 
forretningsmulighed. Systemet er nemt at flytte rundt med, og kan konfigureres som både en stand alene 
eller desktop, der giver yderligere indkomst.

Reaction™ æstetiske system inkluderer 3 nemt udskiftelige behandlingsapplikatorer: F-kontur til ansigtskontur, 
B-kontur til kropskontur og hudopstramningsapplikator. Kombinationen af de 3 behandlingsplatforme, 
giver behandleren den fleksibilitet, at de kan tilbyde et udvalg af branchens mest ønskede behandlinger. 
Reactions™ brug af behagelige, ergonomiske applikatorer tillader Dem let at justere behandlingsparametrene, 
og skabe en sikker, komfortabel og effektiv æstetisk oplevelse.

Patenteret CORE™ teknologi med multi-kanal RF

Ansigts- og kropsbehandlinger til hudopstramning, 

slankning og omkredsreduktion

Klinisk beviste, omgående synlige resultater

Sikre, effektive og ikke-invasive behandlinger

Korte behandlingssessioner

Brugervenligt, computerstyret ledelsessystem

Bærbar – første desktopversion

Opstramning
Stimulerer nyt kollagen og elastin til opstramning af huden, som udglatter 
og former ansigt og krop.

Udglattende
Fremmer lipolyse og styrker den dermale struktur for at eliminere 
cellulite.

Slank
Reducerer omkredsen og toner konturer på arme, mave og lår.

CORE™ Teknologi

Flere RF frekvenser, enten enkelte eller kombineret, 
giver optimale kliniske resultater ved hjælp af høj 
behandlingskontrol, præcision, bredere dermal 
indtrængen og højere energikoncentration.



Viora er markedsudvikler af teknologisk avancerede medicinsk-æstetiske løsninger for læger, 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 lægeudstyr i nært samarbejde med 
firmaets bestyrelse (inkl. praktiserende læger, plastikkirurger og dermatologer). Vioras udstyr er klinisk testet, og 
godkendt af læger og hudplejespecialister over hele verden. 
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ReactionTM specifikationer

Om Viora

Hudopstramning B-kontur F-kontur

RF kraft Op til 125 J/cm/3 Op til 50 w Op til 8,5 w

RF måde 1 800KHZ 800KHZ 800KHZ

RF måde 2 1.7MHZ 1.7MHZ 1.7MHZ

RF måde 3 2.45MHZ 2.45MHZ 2.45MHZ

RF måde 4 800KHZ, 1.7MHZ, 2.45MHZ 800KHZ, 1.7MHZ, 2.45MHZ 800KHZ, 1.7MHZ, 2.45MHZ

Vakuum NON Puls Puls

Beh.område 8mmx8mm 35mmx30mm 15mmx10mm

Vægt
17 kg.  – Desk Top

19 kg. – Wheel base

Dimensioner (HxBxD) 45H x 35B x 40D

Elek. Krav 90-264 VAC; 50/60 Hz; enkeltfase
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Manufacturer's Address
Viora Ltd.
32 Maskit Street
46733
Herzliya, Israel
Tel: +972 9955 1344
Fax: +972 9955 1345
Website:www.vioramed.com
E-mail: info@vioramed.com

Manufacturer's Authorized
Representative
CEPartner4U BV
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn
The Netherlands
Tel: +31 (0) 343 442 524
Fax: +31 (0) 343 442 162

This device complies with the European Medical Device Directive 93/42/EEC


