
CELULITE  PRÉ E PÓS LIPOSSUCÇÃO  GRAVIDEZ    PÓS PARTO  MÁ CIRCULAÇÃO  PERNAS CANSADAS  RETENÇÃO DE LÍQUIDOS
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As pressoterapias Ballancer® conquistaram a sua posição de marca de 
prestígio mundial já que se distinguem por serem os sistemas que mais se 
assemelham às massagens manuais.

A sobreposição das 24 células dos fatos e os programas progressivos e 
sequenciais permitem massagens graduais a partir das extremidades 
resultando em tratamentos extremamente eficazes no que diz respeito à 
ativação venosa e linfática.

A Ballancer 505® é um Sistema Terapêutico de Compressão Estético 
que consiste num dispositivo de terapia sequencial e de mangas de 
compressão insufláveis para uma utilização estética profissional.
O sistema realiza uma massagem distal ou proximal nas extremidades 
tratadas com uma ação direta no sistema linfático e venoso.

O ar da unidade de controlo de pressão é distribuído através de um 
conjunto de tubos conectados a uma manga de compressão, adaptada 
às  extremidades superiores e inferiores presos com fechos.

A pressão do ar ativa até 24 células sobrepostas localizadas em cada 
manga de compressão. As células são ativadas de forma sequencial num 
movimento peristáltico unidirecional. Esta ação de massagem ajuda a 
estimular o sistema linfático e venoso.

 A Ballancer® Lite é um sistema de compressão estético que consiste 
num compressor programável de terapia sequencial e calças com 16 
células sobrepostas. Este sistema realiza uma massagem desde os pés 
até ao resto do corpo estimulando a circulação dérmica e subdérmica e 
o fluxo sanguíneo.

 Celulite 

 Redução de volume (pernas, braços, tórax e abdómen)

 Redução de edemas pré e pós-lipoaspiração

 Alívio do inchaço das pernas e dor associado a insuficiência venosa, 
obesidade ou períodos prolongados em pé

 Alívio da dor muscular, relaxamento e redução de stress

 Refirmação e tonificação da pele

INDICAÇÕES

Ballancer® 505

Ballancer® Lite

O VERDADEIRO SISTEMA DE DRENAGEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CICLOS
Pré-tratamento
Ballancer®
Wave

PRESSÃO 20-80mmHg

CONSUMO 25W

PESO 7Kg

DIMENSÕES 38x31x17cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CICLOS Ballancer®
Slim

PRESSÃO 20-80mmHg

PESO 7Kg

DIMENSÕES 38x31x17cm



Ballancer® 606
Numerosos estudos na área médica no uso de tratamentos de edema 
linfático, como doenças venosas, permitiram um avanço importante 
na sua utilização na área estética. A Ballancer® é o resultado dessas 
investigações, o seu sistema consiste em 3 elementos principais:

  Compressor
  Calças 
  Jaqueta

Pré-tratamento:
Aconselha-se  a utilização deste ciclo no início da sessão para preparar 
as vias linfáticas.
Pressão: 20-40mmHg 
Este programa é exclusivo do sistema Ballancer.

Wave:
Ciclo que cria uma onda lisa de pressão que sobe pelo membro de distal 
a proximal. 
Esta massagem profunda é indicada para iniciar os tratamentos da 
celulite. É, também, ideal para massagem de recuperação desportiva e 
relaxamento muscular.
Este ciclo progride segundo um determinado nível de pressão, ou seja, a 
célula seguinte só se ativa quando a anterior atinge a pressão solicitada.

Ballancer®:
Aconselha-se a utilização deste ciclo no final da sessão para relaxamento 
do cliente.
Este ciclo funciona como o ciclo Wave mas baseia-se no tempo em vez 
da pressão. A célula seguinte ativa-se segundos depois da anterior. A 
uniformização desta massagem é extremamente estimulante para a 
pele e vasos linfáticos pelo que se recomenda nos casos de tratamento 
para pernas cansadas ou sessões de relaxamento.

Slim:
O ciclo Slim aplica uma massagem unidirecional que começa na base da 
extremidade tratada, sobre o pé ou a mão, e progride até ao tórax até que 
toda a sua extensão (perna ou braço) seja comprimida.
Este ciclo é indicado para tratamento de edemas linfáticos.

 Celulite 

 Pré e pós lipoaspiração

 Gravidez: pré e pós-parto 

 Má circulação 

 Pernas cansadas

 Retenção de líquidos

INDICAÇÕES

CICLOS BALLANCER®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CICLOS
Pré-tratamento
Ballancer®
Wave
Slim

PRESSÃO 20-80mmHg

CONSUMO 65W

PESO 7Kg

DIMENSÕES 17x37,5x31,5cm



LISBOA (FILIAL)
Rua Rodrigues Sampaio 7/7A
2795-175 Linda-a-Velha
T.| 214 155 117/8

www.sweetlineyou.pt
comercial@slyou.pt

SIGA-NOS

Ballancer ®
O VERDADEIRO SISTEMA DE DRENAGEM

Estes modelos exclusivos Ballancer® têm 24 células sobrepostas 
repetidas em 7 células em cada membro e para o tórax e costas. Permitem 
um tratamento completo da parte superior/inferior do corpo. O modo de 
atuação é único: partindo das extremidades para o centro do corpo, de 
acordo com os princípios básicos da drenagem linfática manual (DLM). 

Os ajustes, com um sistema original de 5 cintas, as costas e os braços/
pernas com expansores ligados ao jaqueta/calças, tornam-os 
verdadeiramente versáteis. 
Os conjuntos de tubos estão pré-conectado às células. A ligação ao 
compressor é feita por 2 conectores práticos. 

Compatíveis com os modelos Ballancer® 505 e 606

As calças Ballancer® Lite têm 16 células sobrepostas  que se ativam de 
modo sequencial, aplicando uma massagem unidirecional peristáltica 
suave que ajuda na estimulação da circulação venosa e linfática.

 Compatíveis com o modelo Ballancer® Lite

JAQUETA COM 24 
CÉLULAS

CALÇAS COM 24 
CÉLULAS

CALÇAS COM 16 
CÉLULAS

Jaqueta e calças Lympha Press Ballancer®

Calças Ballancer® Lite


