
O tratamento com Ballancer® Gold acelera o metabolismo, 
eliminando, desta forma, a gordura e outras substâncias 
indesejáveis para reduzir a celulite (“pele casca de laranja”), 
melhorando a tonificação da pele e reduzindo o volume nas 
áreas afetadas pela retenção excessiva de líquidos.

Ballancer® Gold, um equipamento da linha de produtos estéticos 
de última geração, oferece novas funções avançadas e novos 
modos de tratamento que incluem os ciclos: Preterapia®, 
Ballancer® e Intense.



Estes modelos exclusivos Ballancer® têm 24 células 
sobrepostas e 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.

Tecidos resistentes e duradouros de fácil limpeza e manutenção.
Possibilidade de adquirir expansores para acrescentar largura 
às calças. 

Ciclo Pretherapy™: O único ciclo de “pré-tratamento” que faz a 
abertura das vias linfáticas para o tratamento principal. Primeiro 
descongestiona o tronco para maximizar os resultados do 
tratamento seguintes: Ballancer® ou o ciclo intenso.
À medida que avança a sequência, começa a massagem até 
às extremidades mas efetuando uma drenagem sempre em 
sentido ascendente.

Ciclo Ballancer®: Este ciclo realiza uma massagem peristáltica 
suave, superficial e destinada ao retorno venoso.

Ciclo Intenso: Realiza uma massagem sequencial mais 
profunda para uma eliminação intensa de linfa.

CICLOS BALLANCER GOLD® INDICAÇÕES

BENEFÍCIOS

CELULITE

REFIRMAÇÃO RETENÇÃO DE 
LÍQUIDOS

PERNAS CANSADAS RELAXAMENTO

MÁ CIRCULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo: Ballancer® Gold
Ciclos: PretherapyTM , Ballancer®, Intenso
Dimensões: 38x31x17 cm
Peso: 6kg
Pressão: 20-80 mmHg

Reduz:

• Celulite

• Volume nas áreas com retenção de líquidos

• Má circulação

Previne o aparecimento da celulite

Refirma e tonifica a pele

Alivia a dor muscular e pernas cansadas

Relaxa o corpo e reduz stress
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