
3DEEP טכנולוגיה ממוקדת להרמה, שיפור איכות ומרקם העור, 

למיצוק ועיצוב הפנים והגוף, היעילה ביותר ללא ניתוח.

GLOW PURE+

מיועד לשימוש 
במרפאות מורשות 

בלבד



גורם אשר  התת-עורית,  הרקמה  של  חימום  נוצר   )RF( רדיו  גלי   בטכנולוגיית 
למתיחת סיבי הקולגן הקיימים, להיווצרות סיבי קולגן חדשים, ולשיפור בזרימת הדם 
לעור  יותר  חזק  בסיס  יוצרת  התת-עורית  הרקמה  של  זו  בנייה  החומרים.  ובחילוף 
והתוצאה היא - עור מוצק, חלק ומתוח בעל ברק וחיות. הייחודיות בטיפולי RF של 
Endymed Pro טמונה בפטנט 3Deep RF. בניגוד לטכנולוגיות RF קיימות אחרות, 

כי האנרגיה  זה מובטח  RF במקביל. באופן  זו מופעלים מספר מחוללי  בטכנולוגיה 
מועברת באופן ממוקד אל תוך הדרמיס, מבלי לפגוע באפידרמיס. בזכות כך מופחת 
הסיכון של הנזק לעור והצורך לקררו. טיפולי העיצוב של Endymed Pro משלבים את 
עוצמת אנרגיית ה-3Deep הממוקדת עם יתרונות הרמת רקמות בוואקום ומבטיחים 

את הטיפולים האולטימטיביים להפחתת הצלוליט ולמיצוק וחיטוב הגוף.

אפקט הרמת הרקמות בוואקום הייחודית לידית הקונטור, משלב עיסוי מכני ובכך 
מגיע  שהוא  תוך  הטיפול,  אזור  של  החימום  ואת  האנרגיה  העברת  את  מכפיל 
תאי  המסת  שמאפשרת  טמפרטורה  יותר.  ויעילות  גבוהות  טיפול  לטמפרטורות 
השומן שמתחת לרקמה ובכך משפרת את מראה הצלוליט תוך עיצוב מתאר הגוף.

של  המוכח  האנטי-אייג'ינג  טיפול  בעזרת  יותר  וצעיר  חלק  מוצק,  מעור  ליהנות 
Endymed Pro. טכנולוגיית 3DEEP הייחודית של Endymed Pro מספקת את טיפולי 

הפנים, הצוואר והגוף היעילים ביותר ללא ניתוח - למיצוק ולהרמת עור רפוי, לחיטוב 
ולהפחתת צלוליט, לטשטוש קמטוטים ולהפחתת קמטים )במיוחד באזורים קשים 

לטיפול - סביב הפה והעיניים(. 

3Deep RF - כיצד זה פועל?

השיבו את הקולגן לעורכן באופן טבעי - באמצעות הרמת פנים, מיצוק הגוף ועיצוב קווי מתאר - ללא ניתוח.

טיפולי ה-RF של Endymed Pro, מהווים פתרון מושלם 
בטיפולי הגוף והפנים המבוקשים ביותר:

• מיצוק עור הפנים
• הרמה ומיצוק לאזור העפעפיים

• הפחתת קמטים
• הצערת הפנים

• מיצוק קו הלסת ומתחת לסנטר
• מיצוק הצוואר

• צמצום צלוליט עם טיפולי קונטור
• מיצוק וחיטוב הגוף

• הפחתת קמטים
• צמצום היקפים ועיצוב קווי המתאר

• מיצוק זרועות והפחתת עור רופס

חוויית הטיפול של Endymed Pro מאפשרת:

• טיפולים בטוחים ונוחים
• תוצאות יעילות ומוכחות קלינית

• התאמה לכל סוגי העור
• תוצאות מיידיות וארוכות טווח

• זמני טיפול מהירים
• חזרה מיידית לשגרה



רוב טיפולי ה-RF המוצעים כיום מבוססים על טכנולוגיות תדר רדיו מיושנות 
היא   ,Endymed Pro של  החדשנית   3Deep טכנולוגיית  יותר.  ומסורתיות 
היחידה המשתמשת ב-6 מחוללי RF הפועלים יחד לדחיפת אנרגיה עמוק 

לתוך הדרמיס, בו נוצר הקולגן - לפעולות עיצוב ומיצוק יעילות יותר.

במה שונים טיפולי Endymed Pro - מטיפולי RF אחרים?

טכנולוגיית 3Deep של Endymed Pro - קיבלה תוקף קליני והוכחה כבטוחה, 
ביותר מ-40 מחקרים קליניים בלתי תלויים, אשר פורסמו בכתבי עת מקצועיים 
בינלאומיים. פלטפורמת הטיפול שלנו, בעלת תכונות הבטיחות המתקדמות 

ביותר - על מנת להבטיח לכם חוויית טיפול נוחה ואפקטיבית.
Endymed Pro בעל אישור ה- FDA האמריקאי, תו תקן CE האירופאי ומשרד 

הבריאות הישראלי.

האם הטיפולים בטוחים?

ארבעת  אזור.  לכל  טיפולים   6-8 של   סדרה  עוברים  המטופלים  רוב 
פעם  הטיפולים  ויתר  בשבוע  פעם  מבוצעים  הראשונים  הטיפולים 

בשבועיים. כל טיפול אורך כ- 15-30 דקות.

לכמה טיפולים אזדקק?

טיפולי המיצוק והחיטוב של Endymed Pro אינם מצריכים זמן התאוששות. 
תיתכן אדמומיות קלה בעור לאחר הטיפולים, הנעלמת בדרך כלל זמן קצר 

לאחר הטיפול. ניתן לחזור לשגרה היומית מיד לאחר הטיפולים.

האם אזדקק לזמן התאוששות לאחר הטיפולים?

חוויית הטיפול של Endymed Pro נוחה ובטוחה. עם 
התקדמות הטיפולים תחוו שיפור ניכר באזור המטופל, שיפור 

זה בעל אפקט מצטבר, המתגבר עם התקדמות הטיפולים.
התוצאה הסופית מתקבלת לאחר כ- 3 חודשים מתום סדרת 

הטיפולים ונשמרת לזמן ממושך. 

למה עליי לצפות מטיפולי ה- Endymed Pro שלי?



טיפולים חדשניים להצערת העור
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תוצאות טיפול



Endymed Pro, מספקת  RF Fractional )רב נקודתית( של  טכנולוגיית 
טיפולים בטוחים, נוחים ויעילים. 

עמוק,  דרמי  חימום  עם  החדשנית   Fractional-ה טכנולוגיית  בשילוב 
Endymed Pro מציעה היום את טיפולי חידוש העור הטובים ביותר בשוק 

ותוצאות נראות לעין.

 Endymed Pro - מציבה סטנדרטים חדשים
RF Fractional בטיפולי

טיפולי RF Fractional של Endymed Pro מציעים פתרון 
מושלם לטיפולים האסתטיים המבוקשים בותר:

• קילוף וחידוש העור
• צמצום קמטים עמוקים

• הפחתת צלקות אקנה וצלקות עמוקות.
• צמצום סימני מתיחה

• מתיחת העור
• שיפור מרקם העור
• הקטנת נקבוביות

טיפולים חדשניים להצערת העור
 3DEEP RF FRACTIONAL



• טיפולים בטוחים ונוחים
• תוצאות יעילות ומוכחות קלינית

• התאמה לכל סוגי העור
• זמן החלמה מינימאלי

• תוצאות מיידיות מעולות וארוכות טווח
• זמני טיפול קצרים

Intensif RF Microneedling מבית Endymed Pro מאופיין בתנועת מחט 
ייחודית וחלקה, ואינו דומה לכל טיפול Microneedling אחר. 

הוא מאפשר טיפולים מהירים ונוחים ללא דימום או שטפי דם וזמן התאוששות 
מינימאלי. ידית ה- Intensif מבטיחה תוצאות מדהימות להפחתת קמטים 

עמוקים, מיצוק והרמת העור, טיפול בצלקות אקנה ושיפור מרקם העור.

 ,Endymed Pro של   )Fractional Skin Resurfacing(  FSR ה-  טיפולי 
פתרון  מספקים   ,3Deep Smooth Scanning הייחודית  הטכנולוגיה  עם 
וחידוש של שכבת  קילוף  )בעזרת  העור  לטיפול בטקסטורת  אולטימטיבי 
האפידרמיס(, הצערת העור, הפחתת קמטים ושיפור מרקם העור. עם שנים 
של תוצאות מעולות ומוכחות קלינית, טיפולי FSR מציעים מקסימום יעילות 

במינימום זמן החלמה.

 Intensif RF Microneedling ידית ה -

Endymed Pro מבית FSR -ידית ה

Endymed Pro RF Fractional חוויית הטיפול של
מאפשרת לכם:



Endymed Pro מציע את טכנולוגיית ה- RF Fractional המתקדמת ביותר, 

תוך שהיא מספקת טיפולי RF Fractional בטוחים, יעילים ומוכחים קלינית. 
 3Deep הייחודית שלנו, עם חימום נפחי RF Fractional -שילוב טכנולוגיית ה
החלמה  זמן  עם  מעולות  תוצאות  מניב  בפטנט(,  המוגנת  )טכנולוגיה   RF

 CE תקן  תו  האמריקאי,   FDA ה-  אישור  בעל   Endymed Pro מינימאלי. 
האירופאי ומשרד הבריאות הישראלי.

 3 למשך   - לחודש  אחת   ,Fractional טיפולי   3 של  סדרה  לבצע  מומלץ 
חודשים.

ביותר  RF Fractional המתקדמת  טכנולוגיית  Endymed Pro מציעה את 

הקיימת היום, תוך שהיא מספקת טיפולי RF Fractional בטוחים ויעילים - 
שהוכחו במסגרת קלינית ביותר מ-40 מחקרים קליניים בלתי תלויים.  טיפולי 
ה-Fractional שלנו, מתוכננים עם תכונות הבטיחות והחיישנים המתקדמים 

ביותר, על מנת להבטיח לכם חוויית טיפול נוחה ואפקטיבית.

זמן  מחייבים   ,Endymed Pro של   RF Fractional טיפולי  כלל,  בדרך 
יומכם  לשגרת  לחזור  תוכלו   Intensif בטיפולי  מינימאלי.  התאוששות 
 כבר למחרת הטיפול. בטיפולי FSR, תיתכן היווצרות של גלד אשר ייעלם

תוך 3-5 ימים.

צפו לחוויית טיפול נוחה ובטוחה. עם התקדמות הטיפולים, תחוו שיפור ברור 
בעור, שיפורים שימשיכו למשך לפחות 3 חודשים לאחר השלמת הטיפול 

האחרון.

Endymed Pro במה שונים טיפולי
מטיפולי RF Fractional אחרים?

לכמה טיפולים אזדקק?

האם הטיפולים בטוחים?

האם יש זמן התאוששות לאחר הטיפולים? Endymed Pro RF Fractional חוויית הטיפול של
מאפשרת לכם:

למה עליי לצפות מטיפולי הEndymed Pro שלי?
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משווק בלעדית ע"י:

Tightening and Contouring Focused Fractional


