
HIFULIFTING PRO
- hifu multilinhas -

cartuchos de diferentes profundidades, 
para tratamentos de rosto e corpo:8

Multilinhas e multidimensional
    Rosto: 1.5mm/ 3mm/ 4.5mm
    Corpo: 6mm/ 8mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm

Tratamento de corpo e 
rosto num so equipamento!

2 em 1 

Recupere a sua juventude com o HIFULIFTING PRO - Hifu multilinhas
Tratamento não cirúrgico para contorno e refirmação corporal

Lifting e regeneração facial



Sem tempo de imobilização

Não cirúrgico

Não Invasivo

Sem cicatrizes

Sem vermelhidão

Sem cuidados ou restrições após

Vantagens 
do Tratamento HIFU

O HIFULIFTING PRO, 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.

Como funciona?

HIFU Multilinhas  HIFU Tradicional

VS

20 disparos 
por cada linha

1 linha / 1mm de largura 
a cada passo

Diferenças

LISBOA
Rua Rodrigues Sampaio, 7/7A
2795-175 Linda-a-Velha
T. 214 155 117/8

PORTO
Rua Del�m Ferreira, 649
4100-201 Porto
T. 226 051 210

www.slyou.pt
comercial@slyou.pt
facebook.com/sweetlineyou

SIGA-NOS

Elevar sobrancelhas

Reduzir as linhas de expressão

Elevação e firmeza da zona da papada

Suavizar as linhas do sorriso

Reduzir os vincos nasolabiais

Melhorar a aparência do pescoço

Redefinição e remodelação da silhueta corporal

Contorno corporal

Benefícios Características
Limite de disparos: 20,000 linhas

Energia: 0.2~3J (max 2J rosto/3J corpo)

Largura do pulso: 0~10mm

Comprimento do pulso: 1.2~5.0mm

Interface: 9.7’’ 

Fonte de alimentação: AC 100V/200V/50 Hz

Peso: 6,5Kg

Dimensões: 35x42x22


