
Múltiplos tratamentos 
num único equipamento
Combinação de Radiofrequência com Ultrassons

COMO FUNCIONA O DALAYANCE?

O Dalyance é uma solução estética completa que combina as 
tecnologias de Radiofrequência e Ultrassons para tratamentos de 
modelação corporal e rejuvenescimento facial.

A combinação de ambas tecnologias permite um aquecimento da zona 
a tratar exercendo uma pressão tridimensional sobre o tecido adiposo 
conseguindo um efeito muito mais eficaz sobre a zona tratada.

Rejuvenescimento facial: o tratamento Dalyance é o tratamento 
mais eficaz para uma pele verdadeiramente rejuvenescida. Realiza um 
procedimento anti-envelhecimento no qual o cliente poderá notar os 
resultados desde a primeira sessão.

RESULTADOS
• PELE MAIS FIRME E REJUVENESCIDA

• MELHORIA NO CONTORNO FACIAL

• REFIRMAÇÃO DA PELE

• REDUÇÃO DE RUGAS

Modelação corporal: os tratamentos Dalyance destacam-se por 
serem não-invasivos e indolores. A sua tecnologia inovadora consegue 
alcançar resultados incomparáveis, podendo verificar-se resultados 
notáveis desde a primeira sessão. Dalyance permite tratar todos os 
tipos de celulite: compacta, fibrosa e edematosa conseguindo obter os 
melhores resultados para cada cliente.

RESULTADOS
• REDUÇÃO DA CELULITE

• MELHORIA DO ASPETO DA PELE

• MODELAÇÃO DO CONTORNO CORPORAL

• REFIRMAÇÃO DA PELE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
POTÊNCIA MÁXIMA 300 W

POTÊNCIA DE RF 180 W

POTÊNCIA DE ULTRASSONS 120W

FREQUÊNCIA DE ULTRASSONS 36 KHz - 40 KHz

FREQUÊNCIA DE RF 1MHz

DISPLAY display táctil com 10, 4 “

PESO 20 Kg

DIMENSÕES 430 x 400 x 300 mm

MÚLTIPLOS ACESSÓRIOS PARA
MÚLTIPLOS TRATAMENTOS

Manípulo RF 
rosto monopolar

Manípulo RF 
rosto bipolar

Manípulo corporal 
multipolar 4 pins

Manípulo corporal 
multipolar 6 pins

Manípulo corpo 
monopolar 

Manípulo de 
ultrassons côncavo



Rejuvenescimento facial e 
modelação corporal num 
único equipamento

COMO FUNCIONA O SAFYRE?

O Safyre é um equipamento de radiofrequência indicada para 
tratamentos de rejuvenescimento facial e modelação corporal.

Rejuvenescimento facial: o tratamento Safyre consiste num 
aquecimento a nível dérmico que estimula a produção de colagénio 
provocando um efeito tensor imediato e uma melhoria notável na 
qualidade dos tecidos. As rugas são reduzidas em mais de 3% e a pele 
apresenta uma textura mais luminosa e tonificada.

Modelação corporal: a eliminação de celulite e a refirmação corporal 
são os resultados obtidos com o Safyre desde as primeiras sessões. 
O segredo está na ativação das fibras de elastina e o colagénio que 
ajudam a regenerar a pele danificada  e a reduzir o tecido adiposo em 
mais de 3%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
POTÊNCIA MÁXIMA 300 W

POTÊNCIA DE RF 150 W

FREQUÊNCIA DE RF 1MHz

DISPLAY display táctil com 10, 4 “

PESO 20Kg

DIMENSÕES 430 x 300 x 400 mm

DIMENSÕES COM PÉ (OPCIONAL) 430 x 1015 x 500 mm

MÚLTIPLOS ACESSÓRIOS PARA 
UM TRATAMENTO COMPLETO

Manípulo RF  
rosto monopolar

Manípulo corporal 
multipolar 4 pins

Manípulo corporal 
multipolar 6 pins

Manípulo corpo 
monopolar 

Cabeçote de 
massagem
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