
   

 

Volumização dérmica efetiva
Refirmação da pele & modelação corporal
Sem dor nem tempo de recuperação

Pollogen nos Media

Validação Clinica
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sobre a Pollogen 
A nossa missão é desafiarmo-nos constantemente para desenvolver as mais avançadas e eficazes tecnologias e soluções estéticas. 
Pensar diferente è a nossa crença!

Em tudo o que fazemos, temos uma abordagem centrada no cliente, fazendo produtos “user-friendly”, seguros e convenientes. Na Pollogen 
não existe palavra como "pronto"; estamos continuamente a aperfeiçoar as nossas soluções para desenvolver tratamentos agradáveis e 
eficazes. Acreditamos que conseguimos encontrar forma de desenvolver tecnologias que trabalham os mecanismos naturais do organismo, 
para que tenhamos resultados estéticos que surjam de dentro.
Pollogen é o criador e fabricante de cinco tecnologias revolucionárias com as marcas VoluDerm, VoluDerm HE ™, OxyGeneo®, Hybrid Energy ™, 
TriPollar®, TriLipo® e TriFractional ™. Oferecemos uma linha completa de plataformas seguras e eficazes, não-invasivas e clinicamente 
comprovadas, para uma vasta variedade de aplicações estéticas faciais e corporais. Pollogen fornece soluções para profissionais em mais de 
60 países, respondendo a necessidades específicas, bem como às constantes mudanças próprias da evolução dinâmica da indústria estética.

Voltagem
Modo de Operação
Potência
Frequência
Controlo e Energia
Duração de impulso Trilipo
Frequência de impulso Trilipo
Amplitude de impulso Trilipo

100-240 Volt, 50-60Hz, max 2.2A
Hybrid Energy ™, TriLipo ™
50 Watts @ 200 Ohm
100±10 Vrms
1Mhz
20-400μs
0.78,1.56,3.12,6.25; 12.5; (Hz)
0-10VRMS @ 500 Ohm

TriLipo: tratamento do rosto, pescoço, braços, barriga, nádegas, coxas ou mãos
Energia Híbrida:
Prog. A: Energia Híbrida A: Baixo, Medio, Alto
Prog. B: Energia Híbrida B: Baixo, Medio, Alto

30 Kg
L45xW45 x H 110 cm

Peso
Dimensões

Programas



   Michele Pelletier, M.D. Toulon France

Pollogen LEGEND™ é um avançado sistema médico-estético, que incorpora as 
tecnologias líderes VoluDerm™ HE, uma tecnologia de RF com micro-agulhas e 
TriLipo® usando energia de RF não-invasiva e Ativação Muscular Dinâmica (DMA). 
A combinação destas tecnologias permite uma volumização efectiva da derme, 
refirmação da pele e modelação corporal.

Tecnologia VoluDerm HE TriLipo technology
VoluDerm HE é uma solução minimamente invasiva que usa 
finas micro-agulhas na aplicação de RF e energia elétrica 
não-térmica para um efeito ablativo suave na camada epidér-
mica e volumização da camada dérmica. As micro-agulhas 
estimulam o corpo a produzir naturalmente ácido hialurónico, 
novo colágeno e elastina. O resultado é uma volumização 
dérmica significativa de longo prazo, redução de rugas e 
rejuvenescimento da pele.

TriLipo trabalha simultaneamente na derme, hipoderme
(gordura) e no músculo, para de uma forma não-invasiva, 
alcançar resultados superiores na redução de gordura e 
modelação corporal. O efeito combinado de TriLipo RF e TriLipo 
DMA provoca um aquecimento profundo, homogéneo e 
simultâneo das camadas da derme e gordura, estimulando a 
libertação de gordura líquida das células e acelerando o 
metabolismo natural da gordura. A energia focalizada TriLipo 
RF causa uma contração das fibras de colagénio levando a 
resultados de refirmação imediatos e de longo prazo.

ROSTO CORPO
 Volumização da derme facial
Rejuvenescimento Facial
Refirmação da pele e redução de rugas
Melhoria no contorno facial 
Melhoria de cicatrizes de acne

Modelação corporal 
Redução da celulite e volume 
Refirmação, Lifting e Rejuvenescimento da Pele
Melhoria de estrias e cicatrizes

A plataforma Pollogen LEGEND inclui 4 aplicadores de design ergonómico
1x Aplicador VoluDerm HE com uma micro ponteira  descartável 3 x Aplicadores Trilipo para áreas de diferentes dimensões

Aplicador Trilipo para 
áreas pequenas e 
médias

Aplicador Trilipo para 
áreas grandes

Aplicador Trilipo ideal  
para áreas pequenas 
e focalizadas

Aplicador VoluDerm HE 
micro ponteira gen36 
para rosto e pescoço

micro ponteira gen12 
para pequenas áreas 
faciais

Resultados de Tratamentos com Pollogen LEGEND

VoluDerm HE TriLipo
Aumento volumétrico & Redução de Rugas Modelação Corporal e Refirmação da pele do Abdómen

Após Tratamento Após 3 tratamentos

Após Tratamento Após 3 tratamentos

Efeito preenchimento e Volumização da derme

Redução de celulite

Refirmação da Coxa e redução de celulite

Volumização da Derme e Redução de Rugas

Antes Após 3 tratamentosAntes Após tratamento

Antes Após 4 tratamentos

Antes Após 6 tratamentos

Cortesia de Steven D. Shapiro M.D., Palm Beach Gardens, FL. Colecção interna Pollogen

Cortesia de Dr. Alex levenberg, M.D., Tel Aviv, Israel Cortesia de Carolina Bravo Lobos, M.D., Valdivia, Chile

Cortesia de CDM Medical, Santiago, Chile Cortesia de Carolina Bravo Lobos, M.D., Valdivia, Chile

"Com o sistema Pollogen LEGEND, eu consigo 
alcançar totalmente os resultados que eu e os meus 
pacientes desejamos. Os resultados da volumização 
dérmica facial e redução de rugas são excecionais. A 
pele torna-se mais flexível e elástica e os meus 
pacientes aparentam e sentem-se mais jovens. O 
mais importante, os resultados são naturais que é 
o que os meus pacientes querem.”

"Considero o sistema Pollogen  TriLipo de remodelação 
corporal não-invasivo muito eficaz para a redução da 
circunferência, remoção de depósitos de gordura 
localizada e redução de celulite. Os meus pacientes 
estão muito satisfeitos com os resultados imediatos 
e duradouros e agradecemos o facto dos tratamentos 
serem tão rápidos e agradáveis. "

Michael H. Gold, MD, Nashville, TN
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