
Com o Hifu multilinhas o tempo de tratamento é reduzido a 50%,
relativamente aos Hifu tradicionais de 1 só linha. O equipamento emite até

10 linhas por disparo, que assegura a total cobertura da área a tratar.
Os cartuchos multilinhas permitem o aumento da vida útil dos cartuchos

Recupere a sua juventude 
com o HIFU 
multidimensional.
Proporciona um lifting não 
cirúrgico, redução de rugas, 
diminuição da flacidez, 
melhorando visivelmente a 
aparência da pele.

O HIFULIFTING PLUS é um 
equipamento inovador no 
tratamento das rugas e 
flacidez, contorno e firmeza 
muscular.

HIFULIFTING PLUS
- hifu multilinhas -

Tratamento de corpo e 
rosto num so equipamento!

cartuchos de diferentes profundidades, 
para tratamentos de rosto e corpo:7

Multilinhas e multidimensional
    Rosto: 3mm/ 4.5mm
    Corpo: 6mm/ 8mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm



O HIFULIFTING PLUS, tecnologia Hifu 
(Ultrassons Focalizados de Alta Intensidade - 
High Intensity Focused Ultrasound), atua nas 
diferentes camadas da pele: derme, epiderme 
e smas, realizando microlesões a diferentes 
profundidades, provocando a neocolagénese e 
elastogénese e à eliminação da flacidez.

Foi desenvolvido especificamente para 
antienvelhecimento, lifting facial, contorno e 
refirmação corporal, pautado por padrões 
internacionais de performance e de segurança.

Os disparos transmitidos pela terapia HIFU 
aquecem os tecidos e atingem a terapêutica de 
60º-70ºC, que se transforma em energia que 
estimula a produção de colágeno, que 
rejuvenesce a pele levando a uma aparência 
mais jovem e brilhante com contornos mais 
nítidos. 

A tecnologia HIFU combina ultrassons micro e 
macro focados, que podem ser ajustados de 
acordo com o objetivo a atingir e área do 
tratamento.

Os ultrassons microfocados são usados para 
tratamentos de rosto, promovendo um efeito 
lifting, melhorando a aparência de linhas e 
rugas. Já os ultrassons macrofocados são 
apropriados para o corpo, diminuindo a flacidez 
e gordura localizada na zona abdominal e 
mebros inferiores.

Características
Voltagem: 110V-240V/50Hz-60Hz

Potência: 100W

Número de disparos: 10,000 disparos/cartucho

Energia: 0.2J-2.0J (ajustável: 0.1J)

Distância: 1.0-10mm

Largura: 5.0-25mm

Frequência: 4MHz

Dimensões: 36x280x100

Peso: 13Kg

Rejuvenesce e fortalece a pele

Estimula a produção de colagénio

Corrige e atenua as linhas finas de rugas

Diminui e corrige a flacidez da pele do corpo e do rosto

Remodela o contorno do corpo

Proporciona maior elasticidade da pele

Corrige sinais de envelhecimento

Reduz depósitos de gordura

Benefícios

Sem tempo de imobilização

Não cirúrgico

Não Invasivo

Sem cicatrizes

Sem vermelhidão

Sem cuidados ou restrições após

Vantagens 
do Tratamento HIFU
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