Evolua com a TECAR 470KHZ
BENEFÍCIOS

TECNOLOGIA 470 KHZ
O aumento controlado da temperatura em várias zonas do
corpo como resultado da corrente elétrica de alta frequência
transmitida através de electrodos colocado sobre a superfície
da pele, com o objectivo de aumentar o fluxo sanguíneo e
provocar benéficos efeitos biológicos, tanto a nível estético,
como médico.

Hidrata a pele
Aumenta a elasticidade
Restaura o aspecto geral
Favorece o crescimento do cabelo
Trata a queda do cabelo
Anti-celulite
Anti-flacidez
Alívio da dor
Reduz rugas e linhas de expressão

PORQUÊ OS 470 KHz?

Efeito lifting anti-age
Refirma a pele do pescoço e colo do peito

É a frequência adequada para a correcta mobilização de iões,
cujo fluxo no meio extracelular e intra-celular faz como que o
potencial electrico da celula se equilibre e o tecido recupera
as suas funções vitais. Combina-se os modos capacitivo e
resistivo para obter excelentes resultados de revitalização,
rejuvenescimento, redução de gordura e remodelação corporal,
hidratação e tonificação.

Melhora aspectos das olheiras

EFEITOS NA PELE
Incremento do
fornecimento de
oxigénio

Aumento do
circulação de
nutrientes

300W

Estimulação do
sistema imunitário
Pele flácida

Eliminação de
toxinas

Elastina
Colagénio

Incremento do
metabolismo

Camadas de pele com
perda de colagénio
pela idade

Camadas de pele
perfeitamente tratada
pela Tecarterapia

Descubra mais sobre esta tecnologia
COMO FUNCIONA

EFEITOS BIOLOGICOS

Estimula o processo de cicatrização fisiológica para acelerar o
tempo de recuperação da função motora

A Tecarterapia gera vários processos biológicos a nível celular
e três ações básicas em todo os tipos de tecidos.

Ativa o colagénio e a regeneração da elastina
Mistura e queima a gordura para o contorno corporal
Promove o relaxamento muscular para o alivio de dores

ATÉRMICO: Bio-estimulação
Ativação do metabolismo e da nutrição celular e, por consequência,
a circulação na matriz extracelular.

TECNOLOGIAS DE PONTA

TÉRMICO: Bio-estimulação+ Microcirculação
Incremento da vasodilatação, melhorias no fluxo sanguíneo,
oxigenação dos tecidos e celular e drenagem linfática.

Os resultados na Estética Profissional causaram uma revolução
tecnológica, uma vez que, a Tecarterapia é o 1º regenerador
cutâneo através da transferência eléctrica.

HIPERTÉRMICO: Bio-estimulação+ Microcirculação+

É um tratamento com garantia profissional e bem-estar para
o cliente, com um método único no mercado de estética
profissional com protocolos próprios, que permite realizar todo
tipo de tratamentos faciais, capilares e corporais

Hiperactivação
Ativação do metabolismo e enzimas, desintoxicação dos
tecidos, drenagem de produtos catabólicos, estimulação
dos mecanismos endógenos de recuperação.

Esta tecnologia clinicamente comprovada, com resultados
desde as primeiras sessões, actua desde o interior melhorando
o funcionamento celular em todo tipo de tratamentos estéticos.
É uma solução de beleza, saúde e bem-estar, indolor que responde
a necessidades dos clientes, com a garantia de qualidade de
resultados.

CET
Transferência
elétrica Capacitiva

RET
Transferência
elétrica Resistiva

BIP
Bipolar

Especialmente adequado para
tecidos moles (músculos e sistema
linfático/vascular)
Atua nas camadas mais superfiais,
subcutaneas e fluidas

Atua a nível mais profundo sobre o tecido mais denso
adiposo com fibrose caracterizados por uma maior
resistência (ossos, articulações, tendões, ligamentos e
cartilagem)

Atua nas camadas mais superficiais da pele

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERFACE GRÁFICO Ecrã 7’

TIPO

Diatermia TECAR 470 Khz

FREQUÊNCIA

470 Khz

POTÊNCIA

300W

CONSUMO

370VA

VOLTAGEM

100~ 250 VAC, 50/60 Hz

OPCIONAIS

Conector em forma Y (para
ambas as mãos): para CET,
para RET
H/P: CET H/P, RET H/P RET
60mm, CET 60mm, Elétrodo
RET 60mm

PESO

5.3kg (exclui acessórios)

DIMENSÕES

415x350x200mm

ACESSÓRIOS/ELETRODOS

CET: 20mm, 30mm, 40mm,
60mm, 80mm
RET: 30mm, 60mm, 80mm
BIP 45mm
Placa e barra de retorno
Manipulos CET,
RET e BIP

Pré-definições intuitivas para uma rápida aprendizagem
e de fácil utilização.

TECAR 470KHZ
Inclui:
Placa e manípulo de retorno
Manípulo bipolar

SAÍDA DA POTÊNCIA

CET: 300W (500Ω)
RET : 170W (100Ω )
BIP: 45W

Manípulo e elétrodos CET
Manípulo e elétrodos RET

PORTO (SEDE)

LISBOA (FILIAL)

Rua Delfim Ferreira 649
4100-201 Porto
T. 226 169 151

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

SIGA-NOS
www.beautyemotion.pt
info@beautyemotion.pt

