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ODAKLI NANO KAVİTASYON, VELLA SHAPE RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM ve ROLLER MASAJ

ODAKLI NANO KAVİTASYON VE VELLA SHAPE (RADYOFREKANS,
 INFRARED, VAKUM ve ROLLER MASAJ) TEKNOLOJİSİ TEK CİHAZDA!

FDA ONAYLI, EN ETKİLİ VE GÜVENLİ

NON-INVAZ�V TEKNOLOJİ 

Selül�t Tedav�s�

Kolajen Arttırımı Amel�yatsız Yüz Şek�llend�rme Amel�yatsız Kol Germe İşlem�

Amel�yatsız Boyun ve 
Dekolte germe �şlem�

Bölgesel Zayıflama Vücut Şek�llend�rme
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ODAKLI NANO KAVİTASYON

CROSS markası patentl� teknoloj�s� vakum destekl� ODAKLI 
NANO KAVİTASYON, standart kav�tasyon teknoloj�ler�nden 2 
kat daha güçlü ve 10 kat daha zararsız b�r teknoloj�d�r.  Kav�tasyon; 
cerrah� olmayan, bölgesel zayıflama ve selül�t tedav�s�nde 
kullanılan yağları parçalamada çok etk�l� b�r s�stemd�r.
Kav�tasyonda ultrason (düşük frekans ses dalgaları)
kullanılmaktadır. C�ld�n dış yüzey�ne uygulanan bu ses dalgaları, 
yağ dokusundak� hücre sıvısında an� ve yüksek basınç
değ�ş�kl�kler�ne neden olur. Bununla b�rl�kte oluşan kabarcıklar 
önce gen�şleme, sonra patlama yaratır. Kav�tasyon den�len bu etk�; yağ hücreler�n�n duvarlarını (zarını) tahr�p ederek yağ
 hücreler�n�n yapısını bozar. Bu dokudak� yağ hücreler� ve açığa çıkan yağ as�tler� parçalanarak, lenf yolları sayes�nde vücuttan 
uzaklaştırılmaya çalışılır. ODAKLI NANO KAVİTASYON esk� kav�tasyon s�stemler�nden farklı olarak vakum teknoloj�s�n� ve çapraz 
atım teknoloj�s�n� beraber kullanır. Bu sayede uygulama yapılacak bölge vakumlanır, ses dalgaları sadece yağ olan bölgeye
odaklanır, böylece enerj� sadece sorunlu bölgelerde kullanılır. Bu sayede enerj� h�çb�r şek�lde �ç organlara veya �stenmeyen 
bölgelere g�tmeyerek sorunlu bölgede kalır. Ayrıca çapraz atış teknoloj�s�nde ç�ft başlıktan aynı bölgeye aynı anda uygulama 
yapıldığı �ç�n o bölgedek� tüm yağ hücreler�nde en yüksek sonuç görülür.

VELLA SHAPE RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM,
ROLLER MASAJ

VELLA SHAPE

Radyofrekans, �nfrared, vakum ve roller masaj g�b� dört s�stem� 
b�r arada barındıran bölgesel zayıflama ve selül�t tedav�s�ne 
yardımcı olan b�r bölgesel �ncelme c�hazıdır.

CALISTA III Vellashape Başlığı �le Amel�yatsız Bölgesel 
Zayıflama ve Selül�t tedav�s� Uygulaması
CALISTA III VellaShape başlığı bölgesel �ncelme teknoloj�ler�n� 
komb�ne şek�lde kullanır. Enerj� kaynağı olan vakum �le hedef 
bölge em�l�r, kızılötes� ışınlar uygulama yapılan bu bölgey� ısıtır. Bu s�stemle �şlem yapılan bölge c�lde zarar vermeden en hızlı 
şek�lde ısıtılır. Gene başlıkta bulunan B� Polar Radyofrekans enerj�s� �le hedeflenen bu bölgeye enerj� ver�lerek ısının eş�t olarak 
yayılmasını sağlar. Bu enerj� �le ortaya çıkan hedef bölgedek� ısı, yağ hücreler�n� parçalar ve selül�t görünümünün
azalmasına da yardımcı olur.

Vakum teknoloj�s� �le desteklenen bu der�n doku ısıtımı  sayes�nde, c�lttek� kolajen ve elast�n hücreler� uyarılır. Buda çok daha 
fazla kolajen ve elast�n hücres� üret�m� anlamına gel�r. Böylece c�ltte sıkılaşma meydana gel�r. C�ld�n sıkılaşması sonucu vücut 
s�luet�n�n de �ncelme sağlanırken, c�ld�n kal�tes�nde de bel�rg�n b�r �y�leşme meydana gel�r.

CALISTA III Vellashape başlığı �le Amel�yatsız Yüz Germe Uygulaması
Zaman �çer�s�nde yıpranan, yaşlanma ya da hızlı k�lo alıp verme �le deforme olan yüz bölges�n� gerd�rmek �steyen b�reyler, hem 
yüzde �z kalma r�sk� hem de amel�yat r�sk� neden� �le günümüzde cerrah� müdahaleler yaptırmaktan çek�nmekted�rler. Böyle b�r 
durumda CALISTA III VellaShape başlığı kullanımı en �deal teknoloj�lerden b�r tanes�d�r. Vakum  teknoloj�s� �le desteklenen bu der�n 
doku ısıtımı sayes�nde c�lttek� kolajen ve elast�n hücreler� uyarılır. Buda çok daha fazla kolajen ve elast�n hücres� üret�m� anlamına 
gel�r. Böylece c�ltte sıkılaşma ve ger�lme meydana gel�r.

B�-Polar Radyofrekansı �le yüz üzer�nde gerg�nl�k ve toplanma h�ss� yaratmayı amaçlayan bu teknoloj�de, genell�kle yüz gerd�rme 
operasyonları 4-6 seans arasında etk�l� olmaktadır. Yüzde herhang� b�r yaraya ya da ç�zg�ye sebep olmayan bu teknoloj� �le
b�reyler�n c�lt altındak� hücreler� canlandırılarak kend�n� yen�lemes�ne yardımcı olunmakta ve der�s�n�n de gerg�nleşmes�ne 
zem�n hazırlanmaktadır.

CALISTA III Vellashape �le Amel�yatsız Kol Germe İşlem�
CALISTA III Vellashape başlığı kullanılan b�r d�ğer bölge �se kollardır. Aşırı k�lo alımı ya da ver�m� �le b�rl�kte b�reyler�n kollarında 
deformasyon meydana gelmekte ve sarkmalar oluşmaktadır. Bu sarkmaları önlemek amacıyla kullanılan c�hazda, kolların daha 
d�nam�k ve sıkı b�r görüntü alması adına bel�rl� seanslar düzenlenmekted�r. Ant� Ag�ng c�hazı olarak adlandırılan bu uygulamada 
kollardak� selül�t görüntüsünün de geçmes�ne yardımcı olunurken, oldukça az seans �le kolların daha sıkı görünmes�ne yardımcı 
olunmaktadır. Yağ hücreler�ne etk� ederek, gerekl� t�treş�mler ve radyo akt�f dalgalar �le yağların parçalanmasını sağlar.

RADYOFREKANS 
Radyofrekans ısı kontrollü zayıflama yöntem�d�r. Radyo dalgaları vücuttak� su moleküller� �le �yonlarını (sodyum - potasyum-
kals�yum-magnezyum) harekete geç�r�r. Bunların hareketlenmes�ne bağlı olarak enerj� açığa çıkar ve uygulama bölges� ısınır.
 Uygulama yapılan bölgen�n ısısı 42-45 dereceye çıkar. (normalde vücut ısısı 36-37 dereced�r). C�lt ısısı bu noktaya geld�ğ�nde, c�lt 
altı bölgedek� ısı 51-56 dereceye tekabül eder. Bu ısı vücuda herhang� b�r tahr�bat ya da zarar vermez.  Ancak bu yüksek ısı 2-22 
mm der�nl�kler arasındak� yağ hücreler�ne ulaşır ve bu hücreler�n zarlarının etk�lenmes�n� sağlar. Bu şek�lde yağ hücreler�nde 
er�me meydana gel�r. Bu teknoloj� �le su düzey� çok yüksek olan yağ hücreler�ne ulaşılab�lmekted�r. Yan� yağ dokusunu
er�teb�lmekted�r. Er�yen yağlar dolaşımın artmasına bağlı olarak kan ve lenf yolu �le em�l�r ve vücuttan atılır. Yaşlanmış ve



YÜZ RF + VAKUM BAŞLIĞI
Radyofrekans ve vakum s�stem�n� b�r arada bulunduran değ�şeb�len, 3 ayrı 
ucu bulunan özel b�r başlıktır. Yüz bölges�nde l�ft�ng, kırışıklık tedav�s�, göz 
kapağı sıkılaştırma ve göz çevres� kırışıklık tedav�s� �ç�n kullanılır. Uygulama 
bölges�ne göre başlık uçları mevcut olup kolayca değ�şt�r�leb�l�r.
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 yıpranmış Kollajen doku parçalanır ve ölür. Bunların yer�ne vücut yen� kollajen üret�m�ne başlar. Vücutta sıkılığı, gerg�nl�ğ� sağlayan 
dokuya bağ dokusu den�r. Bu dokuyu oluşturan hücreler �se f�broblast hücreler�d�r. Oluşan ısı �le f�broblast akt�vasyonu hızlanır. 
Yağların er�mes�, kollajenler�n çoğalması ve bağ dokusunun yen�lenmes� �le bölgesel �ncelme, selül�tler�n tedav�s�, toparlanma, 
sarkıkların g�der�lmes� ve kırışıklıkların yok olması sağlanır.

INFRARED
Kızıl ötes� ışın dokuyu 2-10 mm der�nl�ğe kadar ısıtır. Radyofrekans 
�le beraber kullanıldığında ısıyı arttırmaya yardımcıdır ve 
Radyofrekans �şlem�n� destekler.

VAKUM
Vakum terap�, ters basınç �le yağları ayırır ve basınç uygulayarak 
d�rençler�n� kırar. Bu şek�lde de yağ dokularında azalma ve
gevşeme olur vücuttan atılmaları hızlanır. Özell�kle Selül�t
tedav�ler�nde çok etkend�r. Vücut hatlarını şek�llend�r�r, sıkılaşmayı 
sağlar, sarkmaları onarır ve kan dolaşımını hızlandırarak c�lt 
güzell�ğ�n� sağlar, parçalanan yağların dışa atılmasını destekler, 
k�lo vermeye yardımcı olur.

ROLLER MEKANİK MASAJ
Mekan�k masaj lenf drenajı sağlar (dermal ve h�podermal). Gerg�nleşm�ş noktaları ve spazmları yatıştırmaya, ödemler�n ve yorgunluk 
sonrası kaslarda b�r�ken lakt�k as�t�n atılmasına yardımcı olur. R�tm�k masaj �le kan dolaşımı hızlandırılır; c�ltte yaşlanma ç�zg�ler�n� 
azaltır ve c�lde esnekl�k sağlar. Özell�kle bölgesel zayıflamada kullanılan ve hızla yaygınlaşan yöntemlerden b�r�d�r. Yapılan masaj 
sayes�nde kan akışı hızlanır, damarlar açılır ve vücut toparlanır. Masaj tüm vücuda uygulanab�l�r ancak özell�kle kalça, üst bacak, kol 
ve popo bölgeler�nde, selül�tle mücadele amaçlı daha etk�l� olarak kullanılır.

VÜCUT VAKUM ODAKLI NANO KAVİTASYON BAŞLIĞI
Patentl� teknoloj� �le üret�lm�ş rak�ps�z başlık sayes�nde bölgesel 
zayıflama ve selül�t tedav�s�nde muhteşem sonuçlar alab�l�rs�n�z. 
Başlık üzer�nde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede 
uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem c�haz hem de başlık 
üzer�ndek� ekrandan yapab�l�rs�n�z. Karın, kalça ve basen
uygulamaları �ç�n uygundur.

VÜCUT RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ 
BÜYÜK BAŞLIĞI
Radyofrekans, �nfrared, vakum ve roller masaj g�b� dört s�stem� 
b�r arada barındıran bölgesel zayıflama ve selül�t tedav�s�ne 
yardımcı olan çok özel büyük başlıktır. Vücudumuzun karın, 
kalça, basen ve sırt bölgeler� g�b� gen�ş alanlar �ç�n uygundur. 
Başlık üzer�nde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu 
sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem c�haz 
hem de başlık üzer�ndek� ekrandan yapab�l�rs�n�z. C�hazda 
bulunan özel f�ltre s�stem� sayes�nde c�ltten em�len serbest 
rad�kaller, ölü hücreler ve yağ başlığa ve c�haza zarar
vermeden bu  f�ltrelerde toplanır. Özel kostüm g�y�lmes�ne 
�ht�yaç yoktur.

VÜCUT RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER 
MASAJ KÜÇÜK BAŞLIĞI
Radyofrekans, �nfrared, vakum ve roller masaj g�b� dört s�stem� 
b�r arada barındıran bölgesel zayıflama ve selül�t tedav�s�ne 
yardımcı olan çok özel b�r başlıktır. Vücudumuzun kol, omuz, alt 
bacak bölgeler� g�b� dar alanlar �ç�n uygundur. Başlık üzer�nde LCD 
ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve 
başlatıp durdurmayı hem c�haz hem de başlık üzer�ndek� ekrandan 
yapab�l�rs�n�z. C�hazda bulunan özel f�ltre s�stem� sayes�nde c�ltten em�len 
serbest rad�kaller, ölü hücreler ve yağ başlığa ve c�haza zarar vermeden bu 
f�ltrelerde toplanır. Özel kostüm g�y�lmes�ne �ht�yaç yoktur.
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KLİNİK VERİLER

Önces� Sonrası Önces� Sonrası

Önces� Sonrası Önces� Sonrası

VAKUM ARALIĞI: 0,5 S – 7,5 S

ROLLER HIZI: 0-36 dev/dk

ROLLER ÇALIŞMA MOD: 2 Değ�ş�k Mod

ODAKLI NANO KAVİTASYON GÜCÜ: 2 x  60 W

ODAKLI NANO KAVİTASYON FREKANSI: 2 X 40 Khz 

RADYOFREKANS GÜCÜ: 150 W’a kadar

INFRARED LED GÜCÜ: 3,6 W’a kadar

LAZER DALGA BOYU: 850 - 940 nm

VAKUM: Aralıklı

VAKUM GÜCÜ:  10 Kpa - 90 Kpa (5.7 cmHG – 68,4 cmHG)

Önces� Sonrası Önces� Sonrası
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