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Endymed 
RADIOFREQÜÊNCIA DO FUTURO 

D envelhecimento cutáneo é inevitável. É uma 
realidade mais d» que constatada e que nos rouba um 
bocadinho de auto-esiima todos os dias. Felizmente, 
com os avanços científicos e tecnológicos em constan
te evolução, c cada vez maior o número de alternativas 
que nos ajudam a combater os sinais da passagem do 
tempo na nossa pele. A tecnologia de radiofreqüência 
fraccionada Endymed 3Deep é a mais recente e impla
cável arma do mercado para o combate ao envelheci
mento cutâneo. 

Conheça-a um pouco melhor c saiba quais os bene
fícios que lem para a saúde da sua pele. 

0 que é a radiofreqüência fraccionada? 
Endymed 3Deep é um tratamento cutâneo de resur

facing tridimensional que combina radiofreqüência 
ablativa microfraccional com radiofreqüência não-
ablativa, através de um único pulso de enenjia, para 
um efeito anti-rugas que confere volume .1 pele. 

Desta forma, permite tratar as camadas superiores 
da pele (estrato córneo e epiderme) com ablação, 
removendo as células danificadas para a redução da 
aspereza e hipcrpigmeniaçâo. enquanto a derme 
é tratada com um aquecimento dérmico profundo 
não-ablativo, que leva à remodelação do colagénio e à 
redução de cicatrizes e rugas. 

Assim, a inovadora tecnologia de Endymed 3Deep 
faz uso da interacção de múltiplas fontes de radiofre
qüência fraccionada para controlar o fornecimento 
de energia necessário parar tratar de forma eficaz as 
diferentes camadas da pele: estrato córneo, epiderme 
e derme. 

Manancial de vantagens 
D tratamento com Endymed é completamente individualizado, já que o seu 

protocolo é 100% adaptável às especificidades da pele de cada paciente. 
A tecnologia 3Deep penetra mais profundamente nos tecidos, indo 

directamente à origem dos problemas cutâneos de cada cliente, 3D contrário 
de outras tecnologias usadas até agora. 
^ Sem dor nem risco de queimaduras, promove a produção de colagénio, 
essencial para conferir tonicidade à pele, diminuir a aparência de rugas, 
uniformizar o tom e eliminar os efeitos do envelhecimento. 
• É um tratamento que não deixa marcas e cujo tempo de recuperação é 
mínimo. 
• É ideal para combater a flacidez da pele, decorrente do passar dos anos, 
atenuar cicatrizes, marcas de acne, textura cutânea irregular, lesões 
superficiais, rosácea e alterações na pigmentação. 

Aval científico (Certificação FDA) 
Para além de ser o primeiro sistema usado no corpo e rosto totalmente 

seguro (o fornecimento de energia é controlado de forma a preservar a epi
derme), é também o primeiro aparelha deste tipo a ser aprovado pela FDA 
[Food and Drug Administration) como terapêutica anti-rugas. 

Para saber mais, consulte os inúmeros estudos científicos que compravam 
a eficácia de Endymed 3Deep: 

http://www.endymed.corn/scientific_resources 
http ://www. endymed. com/3deep_video 
http://www.endymed.eom/_media/boxes/7.pdf 
http:/Avww.sendspace.com/pro/dl/zwf6tf 

Resultados visíveis 

H m 
Antes /Após 6 tratamentos 
Pele mais luminosa e uniforme 

Antes /Após o tratamento 
Tratamento da acne facial 

http://www.endymed.corn/scientific_resources
http://www.endymed.eom/_media/boxes/7.pdf
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Como funciona? 
A tecnologia é simples. Endymed 3Deep gera um aquecimento gradual das 

camadas da pele mas, à superfície, a temperatura mantém-se nos 40° C, sendo 
continuamente controlada e monitorizada ao longo da sessão. O que acaba com 
a preocupação relativamente aos efeitos colaterais que o calor pode provocar nas 
várias camadas da pele e exclui a necessidade de refrigeração. 

Para além disso, os campos eléctricos criados repelem-se mutuamente, levando 
à combinação ideal das energias direccionadas para as camadas mais profundas da 
pele: hipoderme e derme. Uma vez que toda a energia emitida é direccionada para 
áreas-alvo, a penetração profunda da energia na derme pode ser alcançada através 
de energias consideravelmente mais baixas em comparação com outros sistemas 
de radiofreqüência. 

Único do mercado 
Endymed 3Deep é o único aparelha de radiofreqüência do mercado que 

conta com a ajuda de quatro manípulos para um tratamento cutâneo global: 
RF facial, RF Corporal, RF Contouring e RF Fraccionado. 

Onde encontrar? 
Representante em Portugal 

allZ|Iasef 
Alameda das Linhas de Torres, 197, 
R/C dt° 1750-143 üsboa 
Tel: 217 576 915 /927 152 672 
Fax: 217 576 917 
all4laser@all4laser.com 
www.all4laser.com 

Onde fazer? 

r • © 
CIIRIC3 ibérico 

nogueira 

Rua Coelho da Rocha, n° 27 ,1 
1250-087 üsboa 
Tel.: 21 393 28 10 
clinica@clinicaibericonogueira. pt 

C I I H i NOVEMBRO/DEZEMBRO 2 0 1 1 13 

mailto:all4laser@all4laser.com
http://www.all4laser.com

