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                 II Hakkında

HIFU Nasıl İşler?

Focushape II odaklı enerjiyi belirli bir derinliğe taşıyan ve

yağ katmanlarını parçalayan Yüksek Yoğunluklu Odaklı

Ultrasound (HIFU) teknolojisini kullanmaktadır. Noninvazif

olarak yağları yakar; karın ve kalça bölgelerini şekillendirir.

Uzun vadeli ve etkili sonuçlarıyla size çok tatmin edici bir

deneyim yaşatır.

Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrasound (HIFU) odaklı ve belirli

bir derinliğe inen (1.2cm) ultrasonik enerjiyi, deri altı yağ

dokularını hedef alarak taşır. Uygulama yapılan bölge

etrafındaki epidermis, damar ve sinir yapıları etkilenmez.

Bu esnada metabolize edilmiş hücre içerikleri (trigliserit, yağ

asidi)  kan dolaşımı ve lenf drenajı yoluyla vücuda hiçbir

zarar verilmeden vücuttan atılır. 
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                 II Avantajları

1. HIFU Teknolojisi
* Yüksek Yoğunluklu Odaklı ultrasound enerjisi belirli bir derinliğe (1.2cm) nüfuz eder.

* Noninvazif teknoloji sayesinde bekleme süresi yoktur.

* Epidermis, damar ve sinir yapıları korunurken yağlar parçalanır.

* Parçalanan yağ hücrelerinden çıkan içerikler ve trigliseritler vücudun doğal fizyolojik ve

  metabolik yollarıyla işlenir.

2. Ayarlanabilir Enerji Çıkışı
Focushape II, 3 enerji seviyesine sahiptir. Bu sayede kullanıcılar enerji seviyesini kişinin

hassasiyetine ve uygulama yapılan bölgedeki yağ tabakasının kalınlığına göre ayarlayabilir.

Yüksek müşteri memnuniyetiyle güvenli, etkili ve rahat bir yağ yakma seçeneği sunar.  

3. Akıllı Kayıt Sistemi
Başlığın içindeki çip sayesinde ne kadar atış yapıldığını ve yapılacağını görebilirsiniz.

Kullanıcı “inquiry” (sorgula) butonuna basarak atış kaydını görüntüleyebilir.

Bu sayede atış sayıları kontrol edilerek uygulamalarının

düzenli yapılabilmesi sağlanır.

4. Otomatik Hesaplama Sistemi
Atış sayıları bu sistem sayesinde otomatik

olarak hesaplanır. Uygulama yapılacak

bölgenin genişliği ve uzunluğu göz önünde

tutularak atış sayısı sistem tarafından

otomatik olarak belirlenir. Otomatik

hesaplama sistemi sayesinde uygulama yapılan

bölgeye ihtiyacı olan enerji eksiksiz olarak

verilmiş olur. 
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TEDAVİ ÖNCESİ & SONRASI
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PARAMETRELER:

FREKANS

ODAK DERİNLİĞİ

BAŞLIK ÖLÇÜLERİ

BOYUT

NET AĞIRLIK

230 KHz
1.2 cm
105x105x165
455x350x1000
24.2 kg

Klinik değerlendirme
Klinik çalışmalar ve testler sonucu elde edilen verilere göre vücuttaki yağ oranında azalma olduğu,

3-4 uygulama sonrası vücudu çevreleyen hatlarda (kalça çevresi gibi) 2 cm ila 4 cm arası incelme ve

yağ tabakasında azalma olduğu görülmüştür. İncelenen tedavilerin %80’inde düzenli diyetle birlikte

kilo verildiği görülmüştür.


