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גם לך מגיע מראה פנים צעיר ורענן
הטיפול ב - Ultraformer III יסייע לך בחידוש הקולגן ליצירת עור ממוצק וצעיר יותר בזכות ארבע מתמרים 

הפועלים בעומקים שונים ומעבירים אנרגיה על קולית )אולטרסאונד ממוקד( לשכבות שונות בפנים. 

המראה החטוב שתמיד חלמת עליו
סובלת משומן עיקש? יש לנו פתרון בשבילך. שלושה מתמרים ממוקדים החודרים לעומקים של 6.0, 9.0 ו-13.0 
מ"מ, המעבירים אנרגיה על קולית בפיזור שווה אל תוך הרקמה התת עורית באזורי הגוף השונים. אנרגיה זו 
גורמת למיצוק והרמת עור עודף ומאפשרות העלמת תאי שומן עקשניים. הזדמנות להגשים חלום ולהגיע למראה 

החטוב שתמיד רצית.
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גירוי התאים בעורפציעה מכוונת
 התחדשות
ובניית קולגן
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חידוש הקולגן בעור
חידוש הקולגן בעור הפנים באמצעות טכנולוגיית High Focused Ultrasound(HIFU( מתבצע בחימום שכבות 
הדרמיס וה-Superficial musculo-aponeurotic system( SMAS(, אשר עוברות שלבים נפרדים של פציעה 

מכוונת, גירוי התאים בעור והידוק סיבי קולגן קיימים במקביל להתחדשות ויצירת קולגן חדש:



 הטכנולוגיה של
,Ultraformer III

היתרונות שלך
רמת בטיחות גבוהה  

יעילות מוכחת במחקרים קלינים  
חזרה מיידית לשגרה  

7 מתמרים ממוקדים לעומקים שונים  
חסכוני בזמן ונוח  

טיפול לא פולשני וללא זמן החלמה  
טיפול בפנים ובגוף  

תוכנית טיפול בהתאמה אישית  
מתאים לכל סוגי העור  

 דרשי את הטיפול המתקדם
ביותר מהרופא/ה שלך

השאלות שלכן, התשובות שלנו
?Ultraformer III-מהם היתרונות של ה

המתמקדים  מתמרים  שבעה  כולל   Ultraformer III ה - 
בעומקי עור שונים - להרמה ומיצוק הפנים ולהידוק רקמות 
וגוף  פנים  טיפולי  מאפשר  המכשיר  חיטוב.  למטרות  הגוף 
- הודות להעברת האנרגיה העל קולית  בהתאמה אישית 

היציבה, ביצוע מהיר ורמת דיוק גבוהה.

תוך כמה זמן אני אראה את תוצאות הטיפול?
למרות שהתוצאות הרצויות בהרמה, מיצוק הפנים ובחיטוב 
הגוף יופיעו כבר במהלך שלושת החודשים שלאחר קבלת 
הטיפול, התוצאות ימשיכו להשתפר גם בחודשים שלאחר 
מכן. בחלק מהמקרים אף ניתן יהיה לראות שיפור מייד בתום 

הטיפול!

האם יש לי סיבה לחשוש מתופעות לוואי?
וכן  שעות  מספר  למשך  קלה  אדמומיות  להופיע  עלולה 
שבועות.  מספר  במשך  הטיפול  באזור  עקצוץ  או  נפיחות 
באזורים המטופלים,  והיעדר תחושה  דם  גם שטפי  ייתכנו 
אולם תופעות אלה אמורות להיעלם תוך 4-2 שבועות לאחר 

הטיפול.

האם הטיפול יכאב לי?
טכנולוגיית ה-Ultraformer III תחסוך לך כאבים מיותרים 
הודות למתמרים המעוצבים של המכשיר אשר פותחו 

רבים  ומטופלים  מטופלות   .CLASSYS חברת  ידי  על 
הנוחות  אי  בתחושת  משמעותית  הפחתה  על  מדווחים 

בהשוואה לטכנולוגיות אחרות.

?Ultraformer III -למי מתאים הטיפול ב
הטיפול ב- Ultraformer III מתאים במיוחד לבעלי קמטים, 

גם מענה  נותן  וצניחה של הפנים. המכשיר  קמטוטים 
מעולה להעלמת שומן עיקש. 

לכמה טיפולים אזדקק?
בין 1 ל- 3 טיפולים.
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