ИНОВАЦИЯ В
АНТИЕЙДЖИНГА

FDA СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЛЕСЕН ЗА РАБОТА
БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА

Venus Freeze Plus ™ е най-лесната за работа естетична платформа с FDA сертификат за безопасност и ефективност, за
неинвазивно редуциране на бръчките и стягане на кожата. Процедурите са изключително приятни, без възстановителен
период и са подходящи за всеки тип кожа.

НЕИНВАЗИВНИ
НЕИНВАЗИВНИАНТИЕЙДЖ
АНТИЕЙД ПРОЦЕДУРИ
Стяга отпуснатата кожа и редуцира бръчките и фините линии чрез неоколлагенеза и стимулация на фибробластите.

РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Venus Freeze Plus™ включва две интегрирани функции за безопасност, които гарантират повишен комфорт
на пациента, облекчена работа на терапевта, последователни и предвидими резултати.

ЛЕСЕН
ЛЕСЕН ЗА РАБОТА
Автоматичният контрол на температурата, проследяването й в реално време, предварително зададените параметри и ергономичният дизайн
на апликаторите, улесняват работата на терапевта.

БЕЗ БОЛКА И ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД, ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА
Процедурите за подходящи за всеки тип кожа, безболезнени и без възстановителен период.
БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
HIGHER RETURN ON INVESTMENT

BEST OPTION FOR YOU
ЛЕСЕН
БЕЗОПАСЕН
ЗА РАБОТА
EASEИOF
USE & HIGHY
DELEGABLE
Venus Freeze Plus™ включва две интегрирани функции за безопасност, които гарантират повишен комфорт
на пациента, облекчена работа на терапевта, последователни и предвидими резултати.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Апликаторите на Venus Freeze Plus ™ са снабдени с вградени сензори,
осигуряващи проследяване на температурата в реално време, благодарение на
което лесно, моментално и непрекъснато се отчита температурният профил на
кожата. Това допълнително подобрява безопасността и комфорта на пациентите
и се постигат по-стабилни и предвидими клинични резултати. Мониторът на
апарата показва температурния профил през цялото времетраене на
процедурата, и по този начин терапевтът може да осигури оптимална
безопасност и ефективност.

АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Venus Freeze Plus ™ се отличава с автоматичен температурен контрол
(ATC), който позволява на терапевта лесно да избере желаната
температура, подходяща за конкретния пациент и зона на третиране.
Тази уникална характеристика улеснява поддържането на постоянна
терапевтична температура по време на процедурата, подобрявайки
последователността
и
предвидимостта
на
резултатите.
Автоматичният температурен контрол допринася значително и за
безопасността и комфорта на терапията.

HOW IT WORKS
(МР)2 ТЕХНОЛОГИЯ И АПЛИКАТОРИ

DIAMONDPOLAR™ & OCTIPOLAR™
Venus Freeze Plus™ разполага с два апликатора: DiamondPolar™
за по-малки зони за третиране и OctiPolar™ - за по-големи
ЗОНИ. И двата ергономично проектирани апликатора, се
основават на патентованата от Venus Concept (MP)2
технология, комбинираща действието на мултиполярна
радиочестота и пулсиращи електромагнитни полета.

МУЛТИПОЛЯРНА РАДИОЧЕСТОТА
Мултиполярната радиочестота (RF) използва сложен
алгоритъм, чрез който се извършва хомогенно нагряване
на различна дълбочина в тъканите, което позволява бързо
и безопасно натрупване на топлина и лесно поддържане на
терапевтичната температура. Благодарение на хомогенното
нагряване, отпада необходимостта от прилагането на
какъвто и да е локален охлаждащ медикамент, а
пациентите изпитват приятно релаксиращо усещане.

ПУЛСИРАЩИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
Ефектът на мултиполярната радиочестота се допълва от
използването на пулсиращи електромагнитни полета
(PEMF), нетермална технология, излъчвана през
електродите на апликаторите. Действието на PEMF се
използва в конвенционалната медицина от десетилетия и
има доказана ефективност при стимулиране на
регенеративните процеси на кожата.

(МР)2 - СИНЕРГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
МУЛТИПОЛЯРНА RF И PEMF
(МР)2 синергично стимулира производството на колаген
чрез
двата
независими
механизма
–
термален
(мултиполярната радиочестота) и нетермален (PEMF).
Радиочестотата директно стимулира фибробластите,
докато пулсиращото поле индуцира пролиферация на
фибробластите чрез освобождаване на растежен фактор
FGF-2. Това води до повишен синтез на колаген. По този
начин (MP)2 доказано и ефективно води до
ремоделирането на колагена за цялостно стягане на кожата
и създаване на нови капиляри, което подобрява
кръвоснабдяването..

DELIVERING THE RESULTS
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Results after 6 treatments
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Results after 6 treatments

Results after 3 treatments

INNOVATION.
PARTNERSHIP. SUCCESS.
Innovative Technology Powered by a Unique Business Model
When you choose Venus FreezePlus™, you partner with Venus Concept. Our industry-unique business model
ensures a higher return on your investment and further increases the success of your business.

PRACTICE
ENHANCEMENT

Business experts at your service
Clinic marketing support
Clinic efficiency strategies

Full coverage throughout
subscription period
WARRANTY
PROGRAM

OUR UNIQUE

SUBSCRIPTION
ACQUISITION

EASY
UPGRADES

Technician response within 24 hours
Free temporary device if
required during repair

Seamless access to
newest technology
Immediate upgrade anytime,
including mid-contract
Prevents technology obsolescence

PLAN
Complimentary marketing
assets for your practice
MARKETING
SUPPORT

Business listing in our clinic finder
Patient education tools

Monthly payments up to 36 months
In-house financing with 0% interest
No formal credit checks
Full ownership after subscription is completed
CLINICAL
EDUCATION

24/7 online access to
clinical training
Ongoing educational programs
Education led by a team of experts

DEVICE SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input Voltage

100-240 V, 50-60 Hz, Max. 5A

Output RF Frequency

1 MHz

Max. RF Output Power

Up to 150 watts

(MP)2 Applicators

DiamondPolar™ Applicator
OctiPolar™ Applicator

Number of (MP)2 Synthesizers

Up to 8

Magnetic Pulse Frequency

15 Hz

Magnetic Field

15 Gauss

Dimensions

65 cm x 55 cm x 110 cm / 25.6 in x 21.7 in x 43.3 in (D x W x H)

Weight

25 kg / 55 lb

Corporate Office: 235 Yorkland Blvd, Suite 900 | Toronto, Ontario, M2J 4Y8

Tel: 888-907-0115

USA Office: 1880 N Commerce Pkwy., Ste 2 | Weston, FL 33326

Visit us at venusconcept.com

*Venus Freeze Plus™ is cleared by the FDA for the non-invasive treatment of moderate to severe facial wrinkles and rhytides.
It is licensed by Health Canada for temporary skin tightening, and temporary reduction in the appearance of stretch marks
on the abdomen and flanks
MK-VF-USCA-EN-PRB19-01(02)

