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KİRALAMA FİYATINA SATIN ALIN! 
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GOLDPLUS 
1- CRYOlipoliz, dondurucu yağ yakma etkisi, 

2- VAKUM negatif ve pozitif hava basınçlı 

şekillendirme, 

3- TRIPOLAR RF. yağ parçalama ve ısı hale 

indirgeme, 

4- BIOPOLAR RF, cilt sıkılaştırma, 

gerdirme+ AROMATERAPİ, ütüleme 

5- KAVITASYON. beden küçültme, sıkılaştırma 

gibi 5 güçlü teknolojiyi bir araya getirmektedir 

ve lipositlerin bulunduğu deri altına derin 

biçimde etkileyerek yağ hücrelerinde tutulan 

su moleküllerinde_ patlamaya sebep olarak 

çarpışma yaratır. Hücrelerde sayısız küçük 

vakum baloncukları oluşur ve bu baloncuklar 

birbirleriyle çarpışarak iç ve dış hücre çeperleri 

arasında negatif basınç ortaya çıkarır. 

Bu basınç çeperi son haddine kadar zorlar 

ve sayısız baloncuk patlayarak yağı 

parçalayıp çözünmeye uğratır. 
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5 teknoloji I arada PROBLAR 
ESİL KAVITASYON 

4. N d -'abolizma yoluyla atılmasını mümkün kılma için düşük-frekanslı ses dalgaları (ult 
vücudun an. m .. , • rasound) 

sten ilk oıar~k. ınsan eküllerlnln küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Cilt yuz~ylnden ses darbeleri bağladığı andan itibaren. 
Si anarak bQyuk yağ port ha derine doğru itme hareketi başlar. Bu ~arbeler yagla~ arasındaki boşlukları sıkıştırarak gözle 
ıcull0st .. ~ tabakasından da bE ıur Buradaki tespit edilen en büyuk sorun lşlemın ilk seanslarda elde edilen pozitif 50 1 sı !r"' • · ı elerlne se p o . • ktl 4 N · ı k it nuç arı 

· ıar l)EdEl1 kuçu m .1 frekansa alışması sebebi ile gorememe . . esı av asyon da bu sorunun önüne geçil k 
~ .. snsıarda vücudun vertı en tik olarak her saniye kendi kendine değlştlrilebilir hale getirildi. Bu teknoloji ile artık ilk 5 ere t 
d.,,... ,,... k nsları o oma • eans a 

klrıE çalışma tre a . t fa ilerleyen seanslarda daha da artarak mukemmel hale getirilmesi sağlanmıştır. 
ma d""'rlerl azalmak bı ara . 
akl~ımız .,,.. 

TRIPOLAR RADYO FREKANS . . . 
isi non-lnvaziv vücut şekillendirmede son teknoloji bır buluştur. Trıpolar _halihazırda pazarda mevcut en ileri 

TRip()l.AR tekne:~ · isidir. Cerrahiden çekilen hastalar sonunda bekledikleri sonuçları alabılecekler. Bu sonuçlar hem derhal 
yağ gkjerme tek u~ vadelidir. Trlpolar. güvenli ve etkin şekilde lst~nme~en lokal yağ ~okularını h~defler ve yok eder. Trilipo, 
g6zlenlr hem de uz 

I 
ktlrmemektedir. Derialtı dokudaki sıvı yagı açıga çıkarır. Açıga çıkan yagı lenfatik boşaltım 

hiçbir OEkahat süres 1ge:kallecmlş yağı giderip cildi sıkılaştırarak vücudu yeniden şekillendirir. 
mekanizmasıyla gider r. ., 

VAKUM 
• un ağ parçalama ve yağlı bölgeleri sıvıya indirgeme işlemlerinin ardından yapılm_ası gereken en önemli işlem, 

Yapılan yogst yl h landırılarak. vücut kavşak noktalarını açmaktır. Bu noktada vakum terapı teknolojileri ile GOLDPLUS,ta 
dolaşım si em ız . . . 
bunu mükemmel şeklide başarabılırız. 

CRYOLIPOLIZ 
Ürün en yeni non-lnvazlf yöntemle dondu_rucu etkiyi deri altı y_ağın biriktiği ~lg_elere taşır ve inatçı lipocltleri. Bilimsel 
araştırmalar dondurucu etki altında dü~uk sıcaklıkla~d~ _lipos'.tlerln etraf rakı hucrele~~en çok daha fazla. oranda _etkiye 
açık olduğunu göstermektedir. Bu prensıple yakındakı dıger hucrelere zarar vermeksızın liposltlerln glderılmesl mumkün 
olmaktadır. Kryoterapi öncesi mevzubahis bölgeye vakum uygulamak daha iyi sonuç verir. Probu cilde temas ettirip 
bastırarak. inatçı yağ bölgesi üzerinde kişinin dayanmasına göre 40 saniye ile I dakika arası uygulanır. 

BIPOLAR RF + AROMATERAPİ 
Yüz bölgesi için özel üretilmiştir. Fibroblast ve kolajen uyarımı sağlayarak kırışıkların azaltılmasını. cildin daha genç ve gergin 
g6rünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca cilde anti-aging aktif ürün sürülmesi durumunda ciltteki emilimi ve etkilerini arttırır sistemi 
ile çalışmaktadır. Amaca yönElik tüm kozmetikleri mükemmel seviyede deri altına iter. probun sahip olduğu özel yuva sayesinde. 
kullanmak istediğiniz herhangi bir aromatherapy ürünü pamukla ıslatılıp yuvaya yerleştirilerek uygulama esnasında ortamında 
harika kokulara bürünmesini sağlar. 
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eN SON TEKNOLOJiLER EN İYİ FİYAT G . . 

• • • • ARANTISI İLE 
SiZiN iÇiN ... 

Profesyonel teknolojiler sizin 
için artık imkansız değil ı 

* Yeni metalrilat gelişmiş tasarımla 
şekillendirilmiştir. 

* Geniş dokunmatik LCD ekranı, dondurma 

sistemi, yeni elektronik dondurma 

çözünmesi ve azaltılmasını sağlar. 

* Tripolar RF derin yağlar üzerine etki 

eder ve farklı bölgelerdeki yağların 

çözünmesi ve azaltılmasını sağlar. 

)r Diyetle ve egzersizlerle birlikte inanılmaz 

sonuçlar verir. 

* Estedem medikal-estetik-kozmetik kalitesi 

ve güvencesi ile ameliyatsız ve ameliyat 

sonrası riskler olmadan zayıflamak mümkün. 
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* Bölgesel zayıflama 

'F' Sıkılaştırma 
~ Toparlama 

* Selülit Yok Edici 

~ Bölgesel İncelme 

* Yüz Kırışıklık 

* Yüz anti aging 



TECNICAL SPECIFICATIONS 

Power = 750 W 

Kavitasyon = 32 - 48 Khz Mixer 

Bipolar RF = 1 Mhz 40 W Modülasyon 

Vakum = 106 Hps 

Tripolar RF = 1.2 Mhz 60 W Modülasyon 

Ekran = Renkli 8 inç LCD dokunmatik 

Problar = Paslanmaz Çelik 

Prob Devreleri = Japonya>dan ithal 1. sınıf 

Elektrik = 110 - 125 V.l.8A max/220-240V. 50 Hz 

Ağırlık = Ana ünite 15 kg Tümleşik 27 kg. 

Scanner = Her saniye tarama ve frekans değiştirme oranı + /- O.Ol % 

Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. 65/22 
Tunalı Tekin Acar Üstü Kat:5 Çankaya/ ANKARA 
0(312) 468 20 82 - 84 info@estedem.com.tr 
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