IMPACT

- Kavitace poslední generace

IMPACT

Tvaruje postavu rychlostí zvuku
Společnost SORISA vyvinula přístroj IMPACT jako skutečnou alternativu chirurgické liposukce, jako nejúčinnější řešení v ošetření
těla.
IMPACT byl vytvořen hlavně pro rychlé a účinné zmenšení objemu nahromaděného tuku, a to aplikací
ultrazvukových vln o frekvenci 40 kHz prostřednictvím kavitačního procesu působícího na
tukovou tkáň. Navíc IMPACT kombinuje
kavitaci s elektroporací, což umožňuje
zmnohonásobit účinky obou technik
s použitím zpevňujících kosmetických přípravků a přípravků proti
celulitidě.

Sbohem

nahromaděnému

tuku

SMARTCAV
- inteligentní hlavice tohoto přístroje z něj činí nejbezpečnější, nejúčinnější, nejkomfortnější a nejtrvanlivější přístroj na trhu.
IMPACT je komplexní řešení pro ošetření těla, protože nejenže odstraňuje
různé estetické vady a nahromaděnou tukovou vrstvu, ale během ošetření
dokáže navíc snížit projevy celulitidy a zpevnit pokožku.

IMPACT

- Tvaruje postavu rychlostí zvuku

IMPACT is the real alternative to surgical liposuction and is
the most effective solution for body sculpting treatments:

• Fat percentage reduction
• Cellulite reduction
• Skin reaffirming
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SPOKOJENÍ KLIENTI již od prvního dne:
Díky provádění neinvazivního a nebolestivého ošetření; s výsledky, které klienti mohou zaznamenat po každém sezení.
BEZPEČNÉ, ÚČINNÉ,
POHODLNÉLater
A TRVALÉ
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IMPACT obsahuje jedinečné inteligentní hlavice s technologií SMARTCAV, které poskytují hned několik výhod oproti
jiným přístrojům:
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+ INFORMACE
Hlavice IMPACT jsou jediné na trhu, které jsou schopny informovat o stavu ošetření v každém okamžiku, a to jak
v momentě aktivity, tak v době pauzy. Informují také o síle vysílaných ultrazvukových vln, čímž je garantována
maximální účinnost a intenzita elektroporace.
Before

Later

+ KONTROLA
Hlavice IMPACT jsou schopny rozpoznat, zda je přístroj zapojený nebo ne, a proto vysílají vlny pouze v době, kdy
je přístroj zapojený a započítávají pouze tento čas ošetření. Tímto způsobem můžeme přesně zjistit skutečnou
dávku energie a délku ošetření.

+ VÝKON
Zesilovač přístroje IMPACT provádí automatické vyhledávání rezonanční frekvence, čímž zabraňuje zahřívání hlavice a zajišťuje maximální výkon.
+ ŽIVOTNOST
Díky senzoru zapojení přístroj vysílá vlny pouze tehdy, když je opravdu zapojen, proto nepracuje naprázdno a méně se tím opotřebovává.

Dvojité působení trojitý užitek
Kavitace a elektroporace probíhají současně a tak nabízejí komplexní ošetření těla, takže se ošetří nejen nahromaděná tuková vrstva, ale také jiné
estetické problémy, jako je celulitida a ochablost pokožky. Proto je při jednom sezení dosaženo:
• Zmenšení obvodu nahromaděného tuku.
• Zmírnění projevů celulitidy.
• Opětovného zpevnění kůže.

KOMPAKTNÍ
Jeho design – na podstavci s kolečky – umožňuje snadnou manipulaci
v každém kosmetickém salónu.
INTUITIVNÍ A JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Přístroj je vybaven dotekovou obrazovkou, která Vás intuitivně navede
u všech režimů a přednastavených programů: Volný režim i přednastavená
ošetření.
VYSOKÁ RENTABILITA
Jedná se o jedinečný přístroj, který poskytuje různé druhy ošetření těla
během celého roku, což z něj činí v kombinaci s nízkými náklady na údržbu
jeden z nejvýnosnějších přístrojů na trhu.
CELKOVÉ OŠETŘENÍ
Přístroje pro tlakovou terapii a odvodňování, jako například PRESOR 03
a IMPRESS 240 jsou ideálním doplňkem přístroje IMPACT.
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Kvalita a technologická inovace ve službách péče o vzhled
35 let existence společnosti SORISA jsou důkazem prestiže tohoto výrobce a dodavatele průkopnických přístrojů v sektoru lékařství, estetiky a péče
o vzhled. Společnost se stala hlavním dodavatelem na národním i na mezinárodním trhu.
Vsadit na značku SORISA znamená počítat se zárukou skupiny odborníků zaměřených na služby klientům s mezinárodní strukturou, ve které je
zahrnuto více než 100 států celého světa.
Schopnost technologické inovace SOR Internacional je charakteristickým znakem společnosti, která v minulých desetiletích dosáhla v této oblasti
významných cílů prostřednictvím svých oddělení I+D+i a lékařských výzkumů.
Všechny výrobky SORISA splňují veškeré právní předpisy vyžadované evropskými normami.
Ve výrobním závodě jsou prováděny přísné kontroly kvality (ISO9001 a ISO13485), které potvrzují, že naše přístroje přinášejí ve všech ošetřeních
efektivní výsledky, což dokazují také naše četné klinické studie.
Tato charakteristika zajišťuje rentabilitu těch center, která vsadila na přístroje SORISA.

TECHNICKÉ PARAMETRY
VŠEOBECNÉ PARAMETRY
Rozhraní

Dotyková obrazovka 5,7“

Výška: 1.115 mm

Inteligentní hlavice

S výhradní technologií SMARTCAV™

Maximální spotřeba

250 W

Provozní teplota
Programy

10 – 40 °C
45 přednastavených, 9 upravitelných dle potřeb

KAVITACE
Frekvence

40 kHz

Maximální výkon

3 W/cm³

30

:5

ka
Šíř

Váha: 30 kg

Režim

mm

m

580 m
Délka:

Pulzující a plynulý

Počet hlavic

2 - jedna plochá a jedna vydutá

Průměr hlavice

55 mm

ELEKTROPORACE
Maximální tlak stimulace
Zvlněná vlna
Nosná vlna

70 Vpp ± 10 % na 2 kΩ
kvadratická 2 Hz s pracovním cyklem 10 %
(50 ms)
kvadratická 2,5 kHz ± 3 %, bez složky, plynulá

Odpor

150 Ω

Výhradní distributor zn. SORISA
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Primavera Andorrana s.r.o.
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
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tel.: 296 554 945
e-mail: primavera@primavera-and.cz

tel.: 031 773 24 01-03
e-mail: objednavky.sk@primavera-and.sk

