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TERMOSALUD VMAT URZĄDZENIE FALA UDERZENIOWA + WIBRACJA + MEZOTERAPIA
Badania kliniczne V-mat - Dr.C.Lorens Tubau, Madryt, Hiszpania
Dlaczego warto wybrać produkty Termosalud?
Termosalud jest uznanym Hiszpańskim producentem urządzeń medycznych i
kosmetycznych z blisko 50 letnim doświadczeniem.
Wszystkie produkty fabryki z Gijon charakteryzuje wysoka jakość wykonania
potwierdzona certyfikacją ISO, zgodność z normami europejskimi zweryfikowana przez
laboratorium notyfikowane SGS (Genewa, Szwajcaria).
Termosalud jako jeden z nielicznych producentów wykonuje badania kliniczne na
pacjentach - potwierdzając skuteczność swoich rozwiązań. Centrum rozwojowoprodukcyjne Termosalud mieści się na terenie 5000m2. Firma szczyci się faktem
wykorzystywania do produkcji maszyn wyłącznie europejskich elementów - gwarantując
tym samym długowieczność swoich produków.
Venus-Beauty.pl ma zaszczyt być wyłącznym dystrybutorem Termosalud na terenie
Polski.

VMAT Dermokorekcja
Terapia VMAT: akustyczna fala uderzeniowa, fala wibracyjna, mezoterapia i
mezoakustyka.
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Terapia Dermo-correction VMAT łączy akustyczne fale uderzeniowe, wysoce skuteczną
technikę, która powoduje rozerwanie ścian włókien cellulitu, neowaskularyzację kapilary
tętniczo-żylnej, a także stymuluje regenerację kolagenu za pomocą fal wibracyjnych i
wirtualnej mezoterapii. Zawiera również kosmetyczny mezoakustyczny produkt, który
wspomaga walkę w cellulitem, niezależnie od jego stopnia (I, II i III).
Akustyczna fala uderzeniowa stosowana jest w zabiegach medycznych, wprowadzana
jest do ciała bez powodowania jakiegokolwiek uszkodzenia skóry. Terapia falami
uderzeniowymi wykorzystuje rzeczywiste mechanizmy naprawcze organizmu do
odzyskiwania tkanek: gdy cellulit znajduje się w stanie zaawansowanym (stopień I, II, III),
układ limfatyczny nie jest w stanie zwrócić wystarczającej ilości białek i produktów
katabolicznych do systemu żylnego; w związku z tym prowadzi to do wysokiego stężenia
białek, co powoduje zwłóknienie i zmianę właściwości tkanki.
Zastosowanie terapii falami akustycznymi tymczasowo zwiększa przepuszczalność błony
komórkowej, poprawiając w ten sposób wymianę tych substancji pomiędzy komórkami i
przełamując ściany włókniste cellulitu. W ten sposób możliwe jest zredukowanie
cellulitu stopnia I, II i III.
Celem fal wibracyjnych jest pobudzenie metabolizmu, przyspieszenie eliminacji
odpadów i zwiększenie przepływu krwi do mięśni, aby pomóc nowym włóknom tworzyć i
wzmacniać mięśnie. Podczas zabiegu generowane pneumatycznie drgania wytwarzają
drgania w mięśniach, a w konsekwencji mają bardzo korzystny wpływ na przepływ
limfatyczny, co powoduje, że cała tkanka jest jędrniejsza. Masaż wibracyjny uzupełnia
leczenie falą dźwiękową i zwiększa jej efektywność, jednocześnie dając przyjemne
uczucie dobrego samopoczucia.
Wirtualna mezoterapia powoduje zmiany molekularne, które umożliwiają tworzenie się
porów w błonie komórkowej, co z kolei zwiększa ilość i głębokość wnikania substancji
czynnych w głąb skóry. Jest to naukowo udowodniony system, który znacznie zwiększa
przepuszczalność skóry i tym samym pozwala substancjom czynnym dotrzeć do
wewnętrznej części komórek, gdzie wykazują one maksymalny efekt.
Produkt mezoakustyczny został zaprojektowany w celu skutecznego leczenia różnych
problemów związanych z warstwą podskórną (celulitem stopnia I, II i III), wykorzystując
zwiększoną przepuszczalność komórek wywołaną przez mezoterapię.
WPŁYW TERAPII VMAT NA NASKÓREK I TKANKĘ PODSKÓRNĄ
Przed VMAT
Skóra posiada grudkowaty wygląd znany jako "skórka pomarańczowa". Przepływ krwi do
miejsca jest znacznie zredukowany i widać przerażające dołeczki.
Podczas VMAT
Przepływ krwi do obszaru zabiegowego jest znacznie zwiększony, dochodzi również do
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stymulacji komórek do produkcji kolagenu. Przepuszczalność błony komórkowej wzrasta,
a ściany włókniste celulitu zaczynają pękać i następuje neowaskularyzacja kapilary
tętniczo-żylnej.
Po VMAT
Skóra staje się jędrniejsza i odzyskuje swoją naturalną elastyczność. Tekstura wyraźnie
się poprawia.
LECZENIE
VMAT jest bezbolesnym i nieinwazyjnym zabiegiem stosowanym do redukcji cellulitu
(stopnia I, II i III) na skórze brzucha, ramion, ud i pośladków. Urządzenie posiada
zaprogramowane programy leczenia różnych stopni cellulitu (I, II i III) oraz darmowy
program umożliwiający personalizację zabiegów.
VMAT pomaga zredukować skórkę pomarańczową i poprawić elastyczność skóry; jest to
idealne leczenie dla modelowania ciała.
Efekty:
Zdjęcia przed i po (8 sesji terapii łączonej Symmed + V-MAT).
Autoryzacja zdjęć: Numero Tres Centrum Estetyczne Avanzada Boulevard Universitario
560 - Plaza Juriquilla - Querétaro, QRO.

Napięcie
Konsumpcja maksymalna
Wyświetlacz
Ilość programów
Wymiary
Waga

220-230V (50-60Hz)
800VA
10,2", LED, dotykowy
12 + manualny
124x68x59
37kg

HP-AT FALA UDERZENIOWA
Częstotliwość
Ciśnienie

1-21Hz
0,5-5,0 Bar

HP-AT FALA WIBRACYJNA + MEZOTERAPIA
Częstotliwość
Ciśnienie
Poziom mezoterapii

1-21Hz
0,5-5,0 Bar
0-100%
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Maksymalne napięcie
Pulsacja
Częstotliwość

120V
160-230ms
900-1350Hz

Cykl

2,9s

Przerwa

0.4s
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