
Medical Beauty Expertise  

Body+FacePro

Cosmetica en geneeskunde naderen elkaar steeds meer!
Het Body+FacePro-behandelingssysteem biedt alle voorde-
len van een efficiënte en dynamische huid- en contourenver-
betering. 

Met zijn krachtige, innovatieve combinatie van technologieën 
zorgt het voor uitstekende resultaten bij maximale veiligheid.

Perfecte  

behandelings- 
resultaten 

NIEUW! Verstevigen – Contouren – Liften
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Hexapolaire radiofrequentie  (2 handstukken)

Body+FacePro - een innovatief systeem voor 
esthetische toepassingen van medical beauty

Gebaseerd op de multipolaire technologie werkt de radiofre-
quentie hier zeer intensief in de bovenste lagen van het weef-
sel. Gebruikt worden twee handstukken met 6 bipolaire elek-
troden.

Het handstuk met het kleinere oppervlak is speciaal ontwor-
pen voor de behandeling van kleinere, gewelfde probleemzo-
nes als bijv. bovenarmen and kuiten.

Het handstuk met een grotere diameter dient bij voorkeur 
voor de behandeling van vrijwel egale vlakken als bijv. buik, 
heupen en taille. 

De multipolaire radiofrequentie wordt hoofdzakelijk gebruik 
voor bij programma's om de huid te verstevigen. Vanaf een 
bepaalde temperatuur breken de hittelabiele verbindingen 
binnen het collageen open en de vezels worden korter. De 
inwerking van warmte verhoogt zo de doorlaatbaarheid van 
de celmembranen, de stofwisseling en de doorbloeding. De 
multipolaire radiofrequentie kan een positief effect op de vor-
ming van nieuw collageen en elastine uitoefenen, waardoor 
een merkbare versteviging van de huid bereikt kan worden.

Unipolaire radiofrequentie
Gebaseerd op de monopolaire technologie werkt de radiofre-
quentie hier in het diepere weefsel (epidermis, dermis en vet-
weefsel onder de huid). Ze kan worden gebruikt voor behan-
deling van vetcellen en cellulitis en voor de ondersteuning van 
de algemene lichaamscontouren.

Dankzij de continu geproduceerde warmte wordt de stofwis-
seling en de lymfestroom in de cellen geactiveerd, de uitschei-
ding van vetzuren uit de vetcellen gestimuleerd en de vorming 

van nieuwe collageenvezels in gang gezet, wat bij regelmatig 
gebruik voor een strakker uiterlijk van de huid zorgt. 

Gebruikt wordt een speciaal handstuk met 7 monopolaire 
elektroden, waardoor de benodigde energie aanzienlijk effec-
tiever (7-voudig) naar een groter lichaamsoppervlak omgezet 
kan worden.

Afb. "Kneif-test" Afb. Unipolaire radiofrequentie

Afb. Hexapolaire radiofrequentie

vroeger later



Belangrijkste toepassingen: 
voor het lichaam:

  Buik

 Billen

 Heupen

 Taille

 Bovenbenen

 Kuiten

 Bovenarmen

Belangrijkste toepassingen:

  Versteviging van de huid voor gezicht, hals, decolleté

  Verbetering van de optiek van het handoppervlak

  Nasolabiale rimpels, rimpels op het voorhoofd, rond 
de ogen, fronsrimpels

  Rokers- en plooirimpels

  Oogrimpels en wallen

  Hangende wang- en kinpartijen

  Ondersteuning van de versteviging van de contouren

  Vetophopingen aan wangen en dubbele kinMedical Beauty Expertise

Perfect bij vormkwesties

Het lichaam en de huid veranderen met de jaren.  
Contouren worden zwakker, door cellulitis of gewichtsverlies 
ontstaan overtollige vetophopingen. Onregelmatigheden in het 
huidoppervlak door natuurlijke veroudering of ook vorming van 
littekens verstoren het esthetische zelfbeeld.

Doel van deze combinatie aan apparaten is de effectiefste  
oplossing voor verbetering van deze huidproblemen aan te  
bieden.

Het Body+FacePro systeem wordt in het bijzonder gekenmerkt 
door:

• Eenvoudig gebruik met bedieningsvelden
• 4 geavanceerde technologieën
• 5 speciale handstukken
• Plug & Treat-technologie
• Permanente temperatuurcontrole op het display
• Vele voorgeprogrammeerde behandelingsmogelijkheden

Body+FacePro 3 soorten radiofrequenties in Body+FacePro

Elektroporatie
Naaldloze mesotherapie – een met de Nobelprijs onderscheiden technologie

Voor de esthetische geneeskunde worden verschillende soorten radiofrequenties voor speciale toepassingen ontwikkeld. 
Voor de cosmetische behandelingen van gezicht en lichaam zijn ook in Body+FacePro diverse versies met radiofrequenties 
beschikbaar. Naast de unipolaire kunnen de bipolaire en de hexapolaire radiofrequentie worden gebruikt.

In tegenstelling tot de traditionele mesotherapie betreft het bij 
deze technologie een naaldloze procedure om grotere mole-
culen (bijv. in vet oplosbare) in de huid aan te brengen. Het 
pulserende elektromagnetische veld genereert een statische 
oplading van de lipide barrière, waardoor de hydrofiele poriën 
tijdelijk opengaan. Het universele handstuk is zowel voor ge-
zichts- als ook voor lichaamsbehandelingen bruikbaar. Aan-
sluitend keren de poriën na de elektrische impuls spontaan 
terug naar hun oorspronkelijke positie. 

Voor het gebruik van de elektroporatie in het gezicht is het aan 
te bevelen om de huidlagen die de opname van werkzame 
stoffen kunnen blokkeren, te verwijderen door een mechani-
sche, enzym- of fruitzuurpeeling – of nog beter door een mi-
crodermabrasie. Vóór de lichaamsbehandelingen kan een li-
chaamspeeling (bijv. met sel de l'himalaya exfoliant uit de 
lijn vénusté) worden uitgevoerd. 

Al direct na de eerste behandeling oogt het huidbeeld verfrist 
en stralend. Bij meerdere malen gebruik wordt een continue 
verbetering van het uiterlijk en de huidstructuur bereikt.

Belangrijkste toepassingen:

 Anti-agingbehandeling

 Behandeling van rimpeltjes

 Rehydratatie van de huid

 Versteviging van de huid

 Stimulering van de stofwisseling van de huid

Body+FacePro

4 technologieën, 5 handstukken

Gezicht

 Elektroporatie
  Bipolaire radiofrequentie

Lichaam

 Unipolaire radiofrequentie
  Small-size hexapolaire radiofrequentie
  Large-size hexapolaire radiofrequentie

Afb. Elektroporatie

Anti-aging en versteviging van de huid met bipolaire radiofrequentie
Met het natuurlijke proces van veroudering, toegenomen in 
werking van zonlicht en genetische aanleg neemt de hoeveel-
heid collageenvezels af. 

Met de bipolaire radiofrequentie kunnen zeer uiteenlopende 
impulsen en effecten in de weefsellagen teweeg worden ge-
bracht. Dankzij de overdracht in het huidweefsel ontstaan in 
de diepere lagen van het weefsel biostimulaties en intensieve 
verwarmingen. 

Daarbij worden ook de collageenvezels in de lederhuid ver-
warmd. Dankzij de directe, automatische controle van de op-
pervlaktetemperatuur via het keramische handstuk wordt de 
epidermis beschermd tegen onaangename oververhitting.

Het gewenste warmte-effect vindt in de huid en niet op de 
huid plaats, wat tot activering van de herstelprocessen en ste-
viger gezichtscontouren leidt. 

Een volledig pijnvrije methode zonder beschadiging van het 
bovenste huidweefsel. 

De geproduceerde diepe warmte helpt bij de productie van 
nieuw collageen, het herstel van de collageenbundels, het sti-
muleren van de elastine, het verhogen van het metabolisme 
en het verstevigen van de extracellulaire matrix. 

De innovatieve keramische elektrode vormt in tegenstelling tot 
metalen elektroden met nikkel-, chroom- of kobalthandstuk-
ken de basis voor een volledig irritatievrij behandelingsproces.

De resultaten zijn direct merk- en zichtbaar en verbeteren bij 
meervoudig en regelmatig gebruik.


