DEEP BEAUTY

A INDIBA® é líder mundial em tecnologia de radiofrequência
INDIBA® Deep Beauty está presente nos mais prestigiados centros de
beleza e bem-estar do mundo, com mais de 30.000 equipamentos
vendidos no mercado. Desde 1983, a nossa tecnologia é referência em
tratamentos de radiofrequência para proﬁssionais de beleza e
bem-estar em todo o mundo.

Potencia
tu belleza

DEEP BEAUTY
Experience

Tratamentos
AGRADÁVEIS, SEGUROS E PERSONALIZADOS
+
Resultados visíveis
desde a primeira sessão
+
Metodología única
+
Precisão máxima
+
Proﬁssionais com formação exclusiva
Somos milhões de fãs de beleza em todo o
mundo. Junte-se a nós!

Frequência
única 448 kHz

Mais de 35 anos
de experiência

+ 30 mil equipamentos
em todo o mundo
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A nossa história

Formação especializada
INDIBA®

Bibliograﬁa extensa
de estudos clínicos

Tecnologia testada,
garantida, segura e eﬁcaz

A nossa
história
Em 1983, o Sr. José Calbet começou a investigar correntes eletromagnéticas em aplicações terapêuticas e o nosso primeiro dispositivo INDIBA® foi lançado. Anteriormente, era conhecido como
CET, TEC ou TECAR e, posteriormente, como tratamento de TECARTERAPIA. Hoje, a comunidade
cientíﬁca refere-se a nós como TECR (Transferência de energia capacitiva e resistiva) ou RMCRET
(Radiofrequência Monopolar Capacitiva Resistiva).
Desde o primeiro equipamento fabricado que
continuamos a desenvolver a nossa tecnologia
em torno da frequência de 0,5 MHz aaté que,
ﬁnalmente (graças a pesquisas cientíﬁcas),
conseguimos deﬁnir a frequência mais estável e
eﬁciente do mercado em termos biológicos:
448kHz.

Durante mais de 35 anos, aperfeiçoamos a
nossa tecnologia e, ﬁnalmente, com 12 patentes
e o desenvolvimento de 25 modelos diferentes
(6ª geração) ao longo da história, a nossa
tecnologia foi reconhecida e premiada
internacionalmente.

Evolução tecnológica
MD 320,
321, 325
CAP-RES:
TECAR

ER 25,
42, 45
Proionic®
System

EDNA,
EDNA PRO
Cell Boost
Technology

Eletrodos
Premium
Tratamentos
especializados

Manípulo
pequeno
Tratamentos
faciais e
corporais

Mais de 35 anos
de experiência
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Medalha de ouro

Medalha de prata

Medalha de ouro

Medalha de ouro

“Exposição Internacional
de Invenção”
Genebra

“Exposição da invenção
Eureka”
Bruxelas

“Exposição internacional
de Inventália”
Madrid

“Prémios europeus
de design industrial”
Budapeste
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A nossa
tecnologia
INDIBA® Deep Beauty aumenta a temperatura dos
tecidos e a atividade celular, melhorando a síntese
de colagénio e elastina e melhorando o ﬂuxo
sanguíneo. O tecido é estimulado e oxigenado por
dentro, graças ao nosso sistema Proionic®.

A chave da
INDIBA®
Deep Beauty

A tecnologia comprovada da INDIBA® Deep Beauty promove a função celular saudável
e a revitalização por radiofrequência. INDIBA® trabalha através de uma frequência
especíﬁca de 448 kHz, que causa efeitos térmicos e sub-térmicos, alcançando
resultados desde a primeira sessão.
O nosso Proionic® System patenteado utiliza tecnologia capacitiva-resistiva (CAP-RES)
para bioestimular, vascularizar e hiperativar o tecido, criando uma série de benefícios
principais:
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ativa o metabolismo das células, aumenta a circulação
sanguínea e ativa os ﬁbroblastos
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VASCULARIZAÇÃO

TERMIA

dilata os vasos sanguíneos, aumenta o ﬂuxo
sanguíneo, oxigena tecidos e células, aumenta o
metabolismo celular e promove a drenagem

HIPERATIVAÇÃO

A INDIBA® é a tecnologia mais eﬁcaz para todos os proﬁssionais
de estética e bem-estar.
Os seus resultados, segurança, eﬁcácia e versatilidade foram
demonstrados e comprovados em vários estudos cientíﬁcos.

HIPERTERMIA

decompõe os depósitos de gordura, desintoxica
através da estimulação da drenagem de toxinas,
aumenta o metabolismo celular e estimula a
produção de colagénio e elastina
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A nossa
tecnologia

Desenvolvido por engenheiros,
projetado para si

•
•
•
•
•

SEGURO
O dispositivo deteta quando o elétrodo está em
contato com a pele

FÁCIL DE USAR
Elétrodos adaptados a cada área de tratamento

ROBUSTO
Alta qualidade em todos os materiais e componentes

PRECISO
Tanto no sinal elétrico quanto na transferência de
energia

PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO
VALIDADOS E PERSONALIZÁVEIS

Guias de aplicação aprovadas por especialistas para
resultados comprovados, homogéneos e
reproduzíveis

•

VERSÁTIL

•

DESIGN DE VANGUARDA

Ampla gama de acessórios para diferentes áreas do
corpo e tratamentos

Design inovador dos melhores materiais
“Medalha de ouro no European Industrial Design Awards 2019”

CELL BOOST TECHNOLOGY (PATENTADA*)
A nova tecnologia Cell Boost otimiza os efeitos do
método INDIBA®, intensiﬁcando e aprimorando os
resultados do tratamento
*Patente: (Nº:2 658 762 / ES 2 658 762 B1)
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Os nossos
tratamentos
Os tratamentos com INDIBA® Deep Beauty são totalmente seguros,
indolores e agradáveis. Além disso, são rápidos e eﬁcazes, com resultados
visíveis desde a primeira sessão.
A nossa tecnologia pode ser usada para:

•
•
•
•
•
•

REJUVENESCIMENTO FACIAL
REFIRMAÇÃO
REMODELAÇÃO DO CORPO
ANTI-ENVELHECIMENTO CORPORAL
TRATAMENTOS CAPILARES
BEM-ESTAR

Contraindicações

•
••
••
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Pacemaker ou outros implantes eletrónicos
Gravidez
Tromboﬂebite
Pele lesionada (feridas abertas ou queimaduras recentes)
Pessoas que sofrem de falta de sensibilidade
(insensibilidade congénita à dor, lesões nervosas, paraplegia
ou tratamentos medicamentosos que reduzem a sensibilidade
à dor e ao calor)
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Rejuvenescimento
facial
A passagem do tempo, a poluição, o sol...
São fatores que aceleram o envelhecimento
celular, principalmente os do rosto, expostos a agressões externas.
INDIBA® Deep Beauty ajuda a regenerar as
ﬁbras de colagénio e elastina, preenchendo
a pele, reduzindo as rugas e melhorando os
sinais de envelhecimento.

Uma solução eﬁcaz que:
•
•
•
•
•
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Reduz rugas e linhas de expressão
Melhora a hidratação e luminosidade da pele
Aumenta a elasticidade
Reﬁrma as pálpebras e sobrancelhas caídas.
Melhora a área em torno dos olhos (bolsas,
olheiras e rugas)
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Contorno
corporal

• Combate celulite e reduz gordura
• Melhoria da elastose e da ﬂacidez
• Tensor do peito
• Beleza das costas
• Redução da adiposidade e da ﬁbrose
• Diminuição das estrias
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A INDIBA® Deep Beauty é eﬁcaz em tratamentos faciais e corporais. A
nossa tecnologia não invasiva é ideal para combater a celulite e reduzir a
gordura corporal.
Os tratamentos INDIBA® Deep Beauty ajudam a reequilibrar o potencial
elétrico das células, aumentando a temperatura interna e ativando o metabolismo, o que permite eliminar a gordura e a celulite sem daniﬁcar o
tecido.
Os nossos tratamentos também ajudam a prevenir a formação de novas
gorduras nas áreas tratadas.
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Reﬁrmação
Idade, alterações de peso ou falta de
exercício fazem com que a pele
perca ﬁrmeza e ﬁque mais ﬂácida.

Graças à nossa tecnologia INDIBA®
Deep Beauty:
• As células re-sintetizam o
colagénio e elastina
• Melhoram a elasticidade
• Aumentam a ﬁrmeza da pele
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Anti-envelhecimento
corporal
A passagem do tempo é inevitável, e os sinais do envelhecimento
manifestam-se por todo o corpo. Graças à INDIBA® Deep Beauty e à
sua exclusiva frequência de 448 kHz, podemos tratar o corpo para
suavizar os efeitos do envelhecimento e restaurar a juventude.

Uma solução
eﬁcaz que:
• Cria um efeito
tensor
• Melhora a hidratação
e luminosidade da
pele
• Aumenta a
elasticidade

A INDIBA® pode ser usada para tratar qualquer área do
corpo, incluindo áreas especiﬁcas como pés, mãos, peito,
joelhos e braços.
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Tratamentos
capilares
O cabelo inﬂuencia muito a
conﬁança das pessoas. Cabelos
saudáveis, fortes e bonitos
melhoram a autoestima. Os
tratamentos com o INDIBA®
Deep Beauty ajudam a fortalecer
e regenerar os cabelos.

Bem-estar

Uma
experiência
única e
relaxante

Os nossos tratamentos capilares
aumentam o ﬂuxo sanguíneo e o
suprimento de oxigénio, aumentando a nutrição capilar para:

Os tratamentos INDIBA® Deep Beauty são relaxantes e proporcionam
uma sensação de bem-estar.

• Evitar a perda de cabelo

A experiência única e relaxante dos tratamentos INDIBA® Deep Beauty traz
benefícios exclusivos.

• Fortalecer a ﬁbra capilar

A combinação de INDIBA® com técnicas de massagem manual atuam num nível mais
profundo, relaxando os músculos e aumentando a eliminação de toxinas.

• Aumentar o nascimento de novos
cabelos
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Resultados
comprovados

REFIRMAÇÃO
Reaﬁrmação das nádegas
2 SESSÕES
Cortesia de:
Strefa Kobiety (Polônia)

CONTORNO DO CORPO
REJUVENESCIMENTO
FACIAL
Rugas e contorno dos olhos
1 SESSÃO

Abdómen
Redução de gordura localizada
10 SESSÕES
Cortesia de:
Centro de Estética Donna (Bilbao,
Espanha)

Cortesia de:
Centro María Cuevas (Gijón,
Espanha)

CONTORNO CORPORAL
Redução da zona celulítica
5 SESSÕES
Cortesia de:
Centro María Cuevas (Gijón,
Espanha)

REJUVENESCIMENTO
FACIAL
Duplo queixo e efeito lifting
4 SESSÕES
Cortesia de:
INDIBA® Japão

ANTI-ENVELHECIMENTO
DO CORPO
Rejuvenescimento do joelho
3 SESSÕES
Cortesia de:
Strefa Kobiety (Polônia)

REFIRMAÇÃO
Reﬁrmação do peito
5 SESSÕES

TRATAMENTOS
CAPILARES

Cortesia de:
Benessere (Argentina)

Crescimento capilar
SESSÕES: 1 mês
Cortesia de:
Strefa Kobiety (Polônia)
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Formação
INDIBA®
A tecnologia INDIBA® é uma ferramenta para
desenvolver um método de trabalho, no qual
o limite é decidido por cada proﬁssional.
A tecnologia INDIBA® requer precisão e habilidade na sua aplicação, sendo extremamente importante o conhecimento profundo da tecnologia.
O proﬁssional deve perceber o funcionamento e forma de atuação da INDIBA®, bem
como o que acontece e qual é o comportamento do tecido na passagem da corrente
a 448 kHz.
Também é essencial conhecer os diferentes
modos de aplicação e decidir qual o tecido e
a que temperatura atuar para alcançar os
objetivos propostos.
Por isso, na INDIBA® acreditamos que a formação é uma parte fundamental do nosso
método.

A INDIBA® é muito mais do que uma equipa, é um método de trabalho.
Através do nosso programa de formação ajudamos a alcançar a
excelência e garantir resultados incríveis e duradouros.
O programa de formação consiste em:

A formação,
é a base
para obter
melhores
resultados
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• Formação inicial e avançada

• Monográﬁco Capilar

• Monográﬁco Anti-envelhecimento

• Monográﬁco Bem-estar

• Monográﬁco Menopausa

• Monográﬁco elétrodos Premium

• Monográﬁco Detox
O nosso programa educacional evolui continuamente, implementando novas
técnicas de aplicação e partilhando a experiência de tratamento em todo o mundo.
Incentivamos a tornar-se um especialista na técnica INDIBA® e a desenvolver o seu
negócio com os tratamentos mais diferenciados em todo o mundo há mais de 35
anos.
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Equipamentos e acessórios
INDIBA® Deep Beauty

A INDIBA® Deep Beauty oferece ferramentas versáteis e eﬁcazes para
centros de beleza e bem-estar em todo o mundo. A inovação contínua e
melhoria de nossos produtos, juntamente com o sólido suporte cientíﬁco da
nossa tecnologia, tornam-nos a opção ideal para proﬁssionais da área no
seu exercício diário.

SERIE

Os nossos acessórios

• Elétrodos premium
• Placas de retorno
• Hair pack
• Massajadores

• Cremes INDIBA®
• Backup kit (placa de retorno + manga CAP + manga RES)
• Carrinho
• Mala

EDNAPRO
Potência

Cap 450 VA + Res 200 W

Dimensões

Especiﬁcações
técnicas

40 X 53 X 15 cm

Peso
12 kg

EDNAPRO

EDNA

Potência

Frequência de saída

Cap 350 VA + Res 100 W

Dimensões

40 X 53 X 15 cm

Peso
12 kg

SERIE
ER

ER45

ER42

ER25

Potência
Cap 450 VA + Res 200 W
Peso 14 kg
Dimensões
46 X 47 X 17 cm

Potência
Cap 350 VA + Res 100 W
Peso 12 kg
Dimensões
36,5 X 43 X 17 cm

Potência
Cap 50 VA + Res 25 W
Peso 9 kg
Dimensões
36,5 X 43 X 17 cm

ER45

ER42

ER25

448 kHz 448 kHz 448 kHz 448 kHz

Potência de saída
no modo resistivo

200 W

100 W

200 W

100 W

25 W

Potência de saída
no modo capacitivo

450 VA

350 VA

450 VA

350 VA

50 VA

Protocolos
pré-deﬁnidos

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Protocolos personalizados

Sim

Sim

Não

Não

Não

Cell Boost Technology

Sim

Sim

Não

Não

Não

2 anos

2 anos

2 anos

2 anos

2 anos

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Garantia
Welcome pack
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448 kHz

EDNA
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SEDE CENTRAL

INDIBA® ESPAÑA
indiba@indiba.com

MKT1462 v2

Para mais informações ou para solicitar uma demonstração:

