TERMOSALUD ZIONIC ROLLAKTYWNY RF
69900 PLN BRUTTO

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.
Urządzenie ZIONIC jest w całości produkowane w Hiszpanii. Wykorzystywane przez nas
metody produkcji urządzeń są bardzo innowacyjne i efektywne. Udało się to uzyskać
dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu w branży medyczno – estetycznej przez ostatnie
trzy dekady.
SKUTECZNOŚĆ
Urządzenie ZIONIC łączy w sobie dwie nowoczesne technologie: system głębokiego
aktywnego - masażu rotacyjnego (MARP) oraz częstotliwość fal radiowych. Fale radiowe
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zastosowane w urządzeniu, gwarantują szybkie efekty i
maksymalną skuteczność w leczeniu cellulitu, zwiotczenia, a także odbudowy i
ujędrnienia mięśni.
WSZECHSTRONNOŚĆ
Urządzenie ZIONIC pozwala na dowolną konfigurację ustawień. Zarówno energii
rezystywnej częstotliwości radiowej, jak i prędkości obrotowej MARP. Dzięki temu każdy
zabieg wykonywany za pomocą urządzenia może być dostosowany do indywidualnych
potrzeb oraz problemów klienta.
BEZPIECZEŃSTWO
Leczenie za pomocą ZIONIC jest bezinwazyjne. Urządzenie wykorzystuje energię
mechaniczną oraz rezystywną częstotliwość fali radiowej, koncentrując się tylko na
konkretnym leczonym obszarze.
RENTOWNOŚĆ
ZIONIC oferuje wysoką stopę zwrotu z inwestycji w porównaniu do innych urządzeń. Jest
to jedyny sprzęt bazujący na rezystywnej fali radiowej i systemie MARP, dzięki czemu
uzyskuje szybkie i miarodajne rezultaty. Jednocześnie
optymalizuje pracę, tym samym skracając jej czas.
TECHNOLOGIA
ZIONIC jest pierwszym urządzeniem, które łączy w jednej głowicy system głębokiego
masażu rotacyjnego (MARP) oraz częstotliwość fal radiowych. Zabieg z wykorzystaniem
urządzenia polega na wywieraniu na tkankę łączną wysokiej intensywności energii w
połączeniu z falami radiowymi.
Ekskluzywny system MARP
zapewnia skuteczną i bezpieczną terapię biomechaniczną, która na głębokim poziomie
stymuluje tkankę mięśniową i skórną oraz aktywuje fizjologiczne procesy gojenia się
tkanek. Połączenie MARP i RF zapewnia i poprawia wyniki uzyskane w innych zabiegach
kosmetycznych. ZIONIC zapewnia podwójne działanie: termiczne i mechaniczne. Dzięki
temu w każdorazowym zabiegu oddziaływuje na trzy różne obszary.
DZIAŁANIE NA SKÓRĘ
Zabieg aktywuje fibroblasty, stymulując syntezę nowych włókien kolagenowych, elastyny
i hialuronu, poprawiając w ten sposób wygląd skóry.
DZIAŁANIE NA MIĘŚNIE
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Mechaniczna aktywacja miofibroblastów (wyspecjalizowanych fibroblastów w tkance
mięśniowej) sprzyja syntezie: nowych włókien miozyny i aktyny, czy białek
strukturalnych bardzo ważnych dla prawidłowego funkcjonowania mięśni. Zabieg
przyczynia się do poprawy, utrzymania i regulacji napięcia mięśniowego.
DZIAŁANIE NA NACZYNIA KRWIONOŚNE
Leczenie MARP zwiększa ciepło na poziomie lokalnym komórek, działając
przeciwbólowo. Dodatkowo zwiększa obwodowy przepływ krwi i poprawia dotlenienie
tkanek oraz eliminację substancji toksycznych. Warto zaznaczyć, że
ZIONIC poprawia również krążenie limfatyczne.
Obie technologie wykorzystywane w urządzeniu, odpowiedzialne są za różne działania
wspomagające walkę z nadmierną tkanką tłuszczową. Rezystywna częstotliwość radiowa
zwiększa metabolizm adipocytów, będących głównym
składnikiem tkanki tłuszczowej. MARP z kolei odpowiedzialny jest za pozbycie się
nagromadzonych toksyn i wody w organizmie. W efekcie czego tkanka tłuszczowa ulega
rozbiciu, a w długofalowej perspektywie czasu - redukcji.
Napięcie zasilania
Maksymalne zużycie
Wyświetlacz
Stopień ochrony IP
Klasyfikacja
Poziomy intensywności

230 V; 110 V
300 VA
Kolorowy wyświetlacz 2,8’’; ledowy ekran
dotykowy
- IPX0
Klasa I typ BF
1 - 10

Maksymalny moment
obrotowy

2,25 N.m

Maksymalna prędkość
obrotowa

128 rpm

Częstotliwość wyjściowa RF

500 kHz

Maksymalna moc wyjściowa
RF

200 W

Wymiary
Waga

18 cm x 34 cm x 40 cm
8.5 kg
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