
DEEP BEAUTY
Potencia a sua
beleza capilar



Compacto
407x414x165 mm 

Potência
250 VA

Ecrã táctil
interativo
e intuitivo

 

Suporte
manípulo

Manípulo
anti rotação

Leve
6,1 kg



O cabelo é uma parte fundamental da nossa aparência. Ter 
um cabelo saudável e forte é essencial para a autoestima, 
tanto em homens como em mulheres de todas as idades.
Por isso na INDIBA® desenvolvemos Hairwave para ajudar a 
melhorar e restaurar a beleza e saúde capilar. 

Os equipamentos INDIBA® utilizam o patenteado Proionic Stystem, que 
promove o fluxo sanguíneo, e estimula a função celular saudável  e a 
revitalização através da frequência específica de 448 kHz. Gerando 
efeitos térmicos e subtérmicos, potenciando a atividade metabólica e 
obtendo resultados visíveis.

HairWave pode utilizar-se na prevenção da queda de cabelo, 
para fortalecimento, redensificação e para melhorar a 
aparência geral do cabelo e o couro cabeludo.

HairWave também incorpora a tecnologia patenteada 
Cell Boost, que melhora ainda mais os resultados do 
tratamento, proporcionando aos clientes a experiência 
personalizada que melhor se adapta às suas necessidades.

448 kHz



Aplicações

INDIBA® HairWave está desenhado 
para tratamentos capilares, permitindo 
a aplicação de uma corrente de 
radiofrequência através dos tecidos, 
com ou sem efeitos térmicos, 
conseguindo resultados em:

FORTALECIMIENTO CAPILAR
Benefícios
• Promover o crescimento capilar através da 

estimulação dos folículos pilosos
• Fortalecimento do cabelo frágil, fino e débil 

por ativação do metabolismo local
• Procedimento rápido
• Sem tempo de repouso

REDENSIFICAÇÃO CAPILAR
Benefícios
• Fortalecimento capilar
• Densidade capilar aumentada
• Aumento do número de cabelos
• Procedimento rápido
• Sem tempo de repouso

QUEDA DE CABELO
Benefícios
• Aumento do número de cabelos
• Melhora os resultados de outros 

tratamentos
• Procedimento rápido
• Sem tempo de repouso



REDENSIFICAÇÃO 
CAPILAR

2,5 MESES
(3 sessões/semana)

Cortesia de:
Sylvana Estética
(Encamp - Canillo, Andorra)

REDENSIFICAÇÃO E 
FORTALECIMENTO 
CAPILAR

10 SESSÕES

Cortesia de:
Strefa Kobiety
(Polonia)

PREVENÇÃO QUEDA
DE CABELO

1 MES
(5 sessões/semana)

Cortesia de:
Strefa Kobiety
(Polonia)

REDENSIFICAÇÃO 
CAPILAR

2 MESES
(3 sessões/semana)

Cortesia de:
Tarrocoastur
(Tarragona, España)

Resultados
comprovados



Especificações
Técnicas e
Acessórios

Frequência de saída  
Potencia de saída máxima aparente   
Ecrã TFT 
Modo libre 
Cell boost technology 
Garantia  
Formação especializada          
Medidas com ecrã  
Welcome pack

KIT de 5 elétrodos capilares     
Placas de retorno adesivas 
Suporte para manípulo

448 kHz 
250 VA 
Sim 
Sim   
Sim
2 anos  
Sim
407 mm (L.) x 414 mm (P) x 165 mm (A)
 1 hair lotion + 1 hair complex + 1 doseador

Incluídos
10 uni. incluídas 
Opcional



SEGURO
Equipado com deteção de contacto, quando INDIBA® 
HairWave deteta uma perda de contato entre o 
elétrodo e a pele, o fluxo de energia para como medida 
de segurança.

FÁCIL DE UTILIZAR   
O software é intuitivo e fácil de utilizar. 

APLICADORES
Os elétrodos são específicamente desenhados para 
superficies curvas, adaptando-se a qualquer contorno 
e forma de cabeça. O manípulo anti rotação assegura a 
máxima eficiência e conforto durante o tratamento.

PRECISO
Os equipamentos utilizam radiofrequência monopolar 
capacitiva à frequência especifica de 448kHz. Esta 
inovadora tecnologia oferece grande precisão e 
permite tratamentos efetivos a nível celular.

DESENHO ATRACTIVO
Pequeno e compacto, este equipamento é robusto e 
fácil de mover. O seu ecrã interativo está desenhado a 
pensar no utilizador.

PROTOCOLOS 
Disponibilidade de tratamentos desenhados por 
peritos para cada tipo de tratamento, obtendo 
resultados comprovados, homogéneos e 
reproduzíveis.

Desenvolvido por engenheiros 
Desenhado para si
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SEDE CENTRAL

INDIBA® ESPAÑA

Para mais informações ou para solicitar uma demonstração:

indiba@indiba.com


