VIORA V20 BAZA

Dlaczego warto wybrać produkty VIORA?
Viora to izraelsko-amerykańska marka będąca prekursorem nowoczesnych rozwiązań w
zakresie kosmetologii i medycyny estetycznej. Jej nieustający rozwój sprawia, że
utrzymuje się w czołówce wśród najlepszych i najbardziej skutecznych urządzeń.
Urządzenia marki VIORA cechują się wysoką jakością, zaawansowaną technologią oraz
niezwykłą skutecznością. Urządzenia zostały docenione w ponad 65 krajach. Swoje
zastosowanie znajdują w zabiegach przeciwstarzeniowych, modelujących sylwetkę,
redukujących; cellulit, trądzik, rozstępy, usuwających owłosienie czy rewitalizujących i
rozjaśniających skórę. Zastrzeżona technologia firmy Viora została wyróżniona
otrzymując cenne nagrody branżowe m.in. w konkursie Dermascope 2016, Prix H.
Pierantoi de I’innovation 2008 oraz Aesttheticans 2013. Firma w szczególności stawia na
jakość oraz bezpieczeństwo urządzeń. Produkty wytwarzane są zgodnie z normą ISO
13485, amerykańskimi przepisami systemów jakości i norm GMP oraz dyrektywą UE
odnoszącą się do wyrobów medycznych. Urządzenia wykorzystują opatentowane
technologie w zakresie fal radiowych, w tym frakcyjnych, IPL zapewniających
spektakularne efekty pozabiegowe. Ciągłe opracowywanie nowych protokołów
zabiegowych pozwala na zwiększenie efektywności pojedynczych zabiegów. Firma Viora
posiada szeroką gamę certyfikatów dotyczących urządzeń, produkcji i operacji
biznesowych (Medical ISO, CE, FDA, CFDA, KFDA, TFDA, Health Canada, Thai FDA, HAS,
TGA i więcej).
Chcesz sprostać oczekiwaniom Twoich klientów za pomocą zaawansownych technologii?
Zrobisz to z Multitechnologiczną Platformą V20 firmy Viora!
Multitechnologiczna Platforma V20 firmy Viora – część V-Series – zapewnia rozwiązania
w zakresie najbardziej pożądanych zastosowań!
TO WSZYSTKO MOŻE BYĆ TWOJE!
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CZYM WYRÓŻNIA SIĘ URZĄDZENIE? JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z JEGO POSIADANIA?
-Zastrzeżona Platforma Multitechnologiczna.
-Zaawansowana technologia.
-Badania kliniczne potwierdzające skuteczność.
-Wiele zastosowań jednej głowicy.
-Szeroki zakres dostępnych protokołów zabiegowych.
-Wiele zastosowań wewnątrz jednego systemu.
-Przeznaczenie dla zabiegów na twarz i ciało.
-Możliwość wprowadzenia nowych ulepszonych technologii.
NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA DAJĄ MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA I DOPASOWANIA
ZABIEGÓW DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PACJENTA.
PLATFORMA V20 STWORZONA ZOSTAŁA Z MYŚLĄ O MOŻLIWOŚCI JEJ ROZSZERZENIA O
NOWĄ, ULEPSZONĄ TECHNOLOGIĘ!
Platforma V20 została zatwierdzona przez FDA, czyli amerykańską Agencję Żywności i
Leków zgodną z normami Unii Europejskiej (oznakowanie CE) zapewniającymi
bezpieczeństwo użytkowania. Możliwość dostępu do specjalnie opracowanych zabiegów
Fusion® oraz protokołów firmy Viora gwarantuje doskonałą skuteczność i satysfakcję
Twoich pacjentów.
Efekty zabiegu:
-Poprawa napięcia i lifting skóry.
-Redukcja rozstępów i blizn potrądzikowych.
-Konturowanie ciała i twarzy.
-Zmniejszanie obwodu obszaru poddanego zabiegowi.
-Redukcja cellulitu.
-Resurfacing skóry.
-Odmłodzenie skóry.
-Usunięcie owłosienia
-Usunięcie trądziku.
-Redukcja rozstępów.
-Redukcja zmian naczyniowych i barwnikowych.
-Usunięcie hiperpigmentacji.
FIRMA VIORA WYKORZYSTUJE ZAAWANSOWANE I ZASTRZEŻONE TECHNOLOGIE W
PLATFORMIE V20, DAJĄCE SZYBKIE I REWELACYJNE EFEKTY POZABIEGOWE, NIEMAL
BEZ OKRESU REKONWALESCENCJI, ZACHOWUJĄC CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO.
DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SKUTECZNOŚCI URZĄDZENIA V20. NIE ZWLEKAJ,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!
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Zastrzeżone technologie Viora są siłą napędową urządzenia V20. Ty decydujesz jakie
technologie dostępne za pośrednictwem różnych głowic chcesz wykorzystać i w jakim
czasie. Dzięki możliwości nabycia głowic osobno, masz kontrolę nad swoją ofertą
zabiegową.
TO TY DECYDUJESZ KIEDY Z ŁATWOŚCIĄ BĘDZIESZ CHCIAŁA PRACOWAĆ NA NOWEJ
TECHNOLOGII!
POZWÓL, ABY URZĄDZENIE V20 JUŻ DZIŚ ODMIENIŁO TWÓJ GABINET I NADAŁO NOWY
KSZTAŁT TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI!
W SKŁAD PEŁNEJ KONFIGURACJI PLATFORMY V20 WCHODZI:
GŁOWICA V-FORM, która służy do konturowania ciała, redukcji cellulitu oraz obwodu
zabiegowego. Wykorzystuje zastrzeżoną technologię Multi-CORE™ firmy Viora opartą na
technologii CORE™ (Channeling Optimized RF Energy) bipolarnej fali radiowej o trzech
częstotliwościach działających na różnych głębokościach (0.8MHz, 1.7MHz i 2.45MHz).
Ustawienie odpowiedniego trybu umożliwiającego jednoczesne łączenie wszystkich
trzech częstotliwości radiowych zwiększa penetrację, kontrolę podczas zabiegu oraz
zassanie próżniowe.
GŁOWICA V-IPL służy do usuwania owłosienia, odmłodzenia skóry, redukcji zmian
barwnikowych oraz trądziku. Wyposażona jest w aż 6 wymiennych filtrów
zapewniających szeroką gamę możliwości wykorzystania dla wszystkich rodzajów skóry i
problemów skórnych. Technologia PCR™ (PulseConfiguRythm) generuje różne
konfiguracje pulsów, zapewniają ich regulowaną długość. Dostosowanie odpowiedniej
konfiguracji pulsów pozwala na kompleksowe dopasowanie zabiegu do indywidualnych
potrzeb skóry pacjenta.
GŁOWICA V-ST służy do poprawy napięcia skóry. Wykorzystuje zastrzeżoną technologię
CORE™ (Channeling Optimized RF Energy) opartą na działaniu bipolarnej fali radiowej o
trzech częstotliwościach działających na różnych głębokościach (0.8MHz, 1.7MHz i
2.45MHz). Ustawienie odpowiedniego trybu umożliwiającego jednoczesne łączenie
wszystkich trzech częstotliwości radiowych zwiększa penetrację oraz kontrolę podczas
zabiegu. Technologia V-ST z ogromnym powodzeniem sprawdza się w zabiegach
nieinwazyjnego modelowania ust.
GŁOWICA V-FR służy do resurfacingu, odmłodzenia skóry oraz usuwania blizn po
trądzikowych. Wykorzystuje innowacyjną technologię SVC™ (Switching, Vacuum,
Cooling) firmy Viora opartą na przełączaniu, próżni i chłodzeniu. Innowacyjne funkcje
umożliwiają większą kontrolę nad wykonywanymi zabiegami oraz ukierunkowanie
działania w zależności od określonych warstw skóry, umożliwiając wykonanie głębokiej
ablacji i koagulacji stref poddanych zabiegowi.
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