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Link do produktu: https://gabinetspa.pl/lipomax-magic-curves-p-10.html

LipoMax Magic Curves
Cena

56 900,00 zł

Opis produktu
LipoMax Magic Curves to wyjątkowo zaawansowane urządzenie do modelowania sylwetki, odchudzania i redukcji cellulitu. Wykorzystane w urządzeniu techniki są jak
dotąd najskuteczniejszymi metodami do osiągnięcia powyższych celów zabiegowych.
Podciśnieniowy masaż tkanek od wielu lat wykorzystywany jest w salonach kosmetycznych na całym świecie. Prezentowany aparat jest profesjonalną konstrukcją, a
jego wyjątkowa skuteczność polega na skojarzeniu masażu tkanek za pomoca 2 głowic.
- głowica do masażu z mechanicznie napędzanymi rolkami do rozbijania cellulitu i drenażu limfatycznego
- głowica Bipolar RF do rozpuszczania guzów cellulitowych i remodelingu kolagenu
Teraz posiadając LipoMax

Magic Curves

będziesz w stanie zaoferować wiele profesjonalnych procesów zabiegowych do modelowania sylwetki, odchudzania i redukcji cellulitu.
Na bazie oferowanych przez urządzenie technik można stworzyć wyjątkowo skuteczne sesje w twoim gabinecie kosmetycznym. Zabiegi wykonywane przy wykorzystaniu
masażu mechaniczno-podciśnieniowego wsparte masażem rozgrzewającym tkanki charakteryzują się wyjątkowo wysoką rentownością jak również podnoszą prestiż
gabinetu.
LipoMax

Magic Curves

jest przełomowym, nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie profesjonalnej, kosmetycznej pielęgnacji ciała. Stosowany 2 razy w tygodniu może sprawić
że zasadniczo zmieni się wygląd ciała twoich klientów. Aparat wykorzystuje różnorodne techniki pielęgnacji i masażu ciała, wykorzystywane od bardzo dawna przez
masażystów na całym świecie. Są one jednymi z najskuteczniejszych w walce z cellulitem a wspierane przez bipolar RF zyskują nowy wymiar w walce z tymi
dolegliwościami.
LipoMax

-

Magic Curves

działa na kilku poziomach:

Modeluje sylwetkę
Redukuje cellulit
Odchudza
Wzmaga ukrwienie i odżywienie tkanek
Przywraca prawidłowe krążenie limfy
Ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę
Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych
Przywraca prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych
Sprawia, że skóra przestaje być workowata i zwiotczała
Dotlenia skórę

Korzyści:
-

Zmniejszenie obwodów
Utrata wagi
Zwiększenie gęstości tkanek poddawanych zabiegom
Zwiotczała skóra napina się dając efekt liftingu
Wyrównanie kolorytu rozstępów
Wygładzenie powierzchni skóry
Rozjaśnienie skóry
Likwidacja obrzęków i opuchlizn
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