
Lifting Facial
 imediato

Redução de
gordura localizada

 definitiva

Ultrassom Focalizado 
de alta intensidade 
Facial e Corporal



A tecnologia HIFU (High Intensity Focused 
Ultrasound) consiste num procedimento 
que aplica um feixe de ultrassons de alta 
frequência e alta energia para produzir 
uma destruição celular objetiva, por efeito 
termogénico ou mecânico/pulsado, evitando 
que os tecidos circundantes sejam afetados.

A DUNAMIS MED é capaz de gerar uma 
contração imediata, neocolagénese e 
elastogénese a médio prazo, uma vez 
que permite incidir em todos os níveis da 
derme: epiderme, derme profunda e SMAS 
(Superfície Muscular Aponeurótica), estrutura 

MED
Um sistema único no mercado atual na 
área do lifting facial

VANTAGENS
   SEGURO

  FÁCIL MANUSEAMENTO

  EFEITOS DURADOUROS

HIFU Facial
Dunamis é uma tecnologia de ultrasom 
focalizado de última geração, que graças à sua 
tecnologia inovadora, de altíssima precisão e 
elevada frequência, não danifica a pele nem 
o estrato subcutâneo, mas cria uma zona de 
desnaturação térmica na derme profunda 
resultando numa contração do SMAS (Sistema 
Muscular Aponeurótico Superficial) e na 
remodelação do colagénio.

ENERGIA

INTERVALO

CUMPRIMENTO DE DISPARO

PROFUNDIDADE

CADA CARTUCHO

DISPLAY

VOLTAGEM

DIMENSÕES

PESO

0.1 - 3.0 J/cm² (0.1 step)

1.5 - 3.0 (0.5 mm step)

10 - 30 mm (10 mm step)

1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 13 mm

20.000 disparos

LCD 10”

110/220V AC, 16A max, 50/60Hz

415 x 345 x 245 mm

15Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

fundamental da arquitetura facial. Com 
DUNAMIS MED consegue-se alcançar níveis 
profundos, a temperaturas de 65º - 70º, 
produzindo micro lesões que aumentarão 
a capacidade de regeneração natural dos 
tecidos .

ENERGIA

FREQUÊNCIAS DE ULTRASSOM

INTERVALO

COMPRIMENTO DO DISPARO

PROFUNDIDADE

0.1j - 2j

4 Mhz / 4Mhz

2 mm / 3mm / 4mm

0 mm (ajustável 10/20/30 mm)

1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADA CARTUCHO

POTÊNCIA

DIMENSÕES

DISPLAY

PESO

20.000 disparos

110W

59 x 48 x 31 cm

LCD ecrã táctil a cores de 7”

12 Kgs



DUNAMIS BODY é um HIFU utilizado para a remodelação da silhueta em diversas 
aplicações corporais. Possui a mais avançada tecnologia de ondas de ultrassom para a 
perda de peso que usa a alta intensidade de ultrassom focalizado à profundidade de 
7mm e 13 mm de tecido adiposo para acelerar a lipólise.

A emissão de ultrassons contrai a pele, podendo melhorar as estrias e a circulação 
sanguínea, o que reduz significativamente o volume do contorno do corpo.
Melhora a produção de colagénio e elastina, permitindo diminuir os líquidos e toxinas 
que se encontram na pele, melhorando a pele “casca-de-laranja”, circulação, etc. Existe 
também a possibilidade de combinar esta tecnologia com outras como a endermologie®, 
radiofrequência, mesoterapia, etc.

BODY

A nova tecnologia para o tratamento 
de gordura localizada

-2 A 7 CM NUMA 
SÓ SESSÃO

30.000 
DISPAROS

ATÉ 13 mm DE 
PROFUNDIDADE

ÁREAS DE TRATAMENTO
  ABDÓMEN E FLANCOS

  ZONA LOMBAR

 TRÍCEPES

 GLÚTEOS E ANCAS

 PERNAS COMPLETAS

INDICADO PARA:
   CELULITE

  FIBROSE

  FLACIDEZ

ENERGIA

FREQUÊNCIAS DE ULTRASSOM

PENETRAÇÃO DA PELE

CADA CARTUCHO

PROFUNDIDADE

DIMENSÕES

PESO

1 - 8  ajuste de nível

4 Mhz

7 & 13 mm

30.000 disparos

7 mm, 13mm

49 x 46 x 128 cm

35 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



A Focushape Pro® combina as tecnologias de Ultrassom de Alta Intensidade Focalizado 
(HIFU) com vácuo, emitindo energia de ultrassons focalizados dentro da camada de 
gordura subcutânea a uma profundidade controlada, enquanto o vácuo executa a 
sucção da pele e gordura para dentro do cabeçote, provocanto a destruição de células 
adiposas de forma eficaz e segura.  É um procedimento não invasivo para a redução de 
gordura e modelação do abdómen, flancos, glúteos e coxas. Oferece ainda ao cliente 
um tratamento satisfatório com resultados impressionantes e duradouros.

HIFU com vácuo assistido para uma 
silhueta perfeita

DISPAROS - CABEÇOTE 
ALTAMENTE DURÁVEL

4
DE ENERGIA PARA AJUSTAR 
À ESPESSURA DA GORDURA

200.000NÍVEIS

DE REDUÇÃO  DE VOLUME 
APÓS 3-4 TRATAMENTOS

-2 a 4cm

FÁCIL MANUTENÇÃO

Ao contrário de outras máquinas de vácuo onde o separador de óleo/água se encontra 
dentro da máquina, a Focushape Pro® tem o separador instalado do lado de fora, sendo 
mais fácil a sua limpeza após cada tratamento, prolongando assim a longevidade do 
equipamento e tornando a substituição mais fácil.

TRATAMENTO NÃO INVASIVO, RESULTADOS VISÍVEIS

A Focushape Pro® executa tratamentos de redução não invasivos que resultam 
em efeitos duradouros e visíveis ao longo dos tratamentos. É a melhor opção para a 
eliminação de gordura localizada persistente.

FREQUÊNCIA

PROFUNDIDADE FOCAL

NÍVEL DE ENERGIA DO TRATAMENTO

MODO DE TRATAMENTO

PRESSÃO MÍNIMA DE VÁCUO

TAMANHO DO TIP

DIMENSÕES

PESO

230 Khz

1.5 cm

1 ~4 Níveis

Modo Pulsado

<40 Kpa

105 x 105 x 165 mm

347 x 394 x 1000 mm

35 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


