
•	 neinvazivní	liposukce																

•	 odstranění	celulitidy

•	 tvarování	těla

	•	zpevnění	povadlé	pokožky

•	 omlazení	pleti

•	 vyhlazení	vrásek

•	 redukce	dvojité	brady

•	 redukce	pórů
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	•	zpevnění	povadlé	pokožky
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B e z p e č n é  o š e t ř e n í
u n i k á t n í  A M F L i  t e c h n o L o g i í

all-in-one Amfli Technology

Výsledky	ošetření:	

Paže: 
před a po 5. ošetření

hýždě: 
před a po 3. ošetření

Břicho: 
před a po 4. ošetření

Břicho: 
před a po 5. ošetření

Podbradek: 
před a po 3. ošetření

celý obličej: 
před a po 4. ošetření

oční okolí: 
před a po 4. ošetření

Boky: 
před a po 3. ošetření

www.	thermamedic.uk.com

www.clevercare.cz

Více	informací	na

tel:	724	809	060

kontakt	na	Váš	salón:



Jak	funguJe	ošetření	přístroJem

doporučení	pro	tělová	ošetření:

nechte	si	VytVaroVat	Vysněné	křiVky	

bez	bolesti,	potu	a	námahy	!

neJčastěJi	ošetřoVané	partie:	

thermalipo,	to	je	nejbezpečnější	amfli	
technologie	 pro	 účinnou	modelaci	 tě-
lesných	partií	a	omlazení	pokožky.

tĚLoVá oŠetŘení: 
ReMoDeLAcie, ceLuLitiDA

AMFLI technologie je založena na prin-
cipu selektivní termo-indukce a cíleně 
působí přímo v oblasti nahromaděných 
tukových zásob, kde účinně rozpouští 
tuky (termolipolýza) a efektivně reduku-
je množství tukových buněk (adipocytů) 
bez rizika poškození okolní tkáně, nervů 
nebo cév.  

AMFLi technologie jako jediná na trhu mění frekvenci aplikované 
energie podle aktuálně monitorované impedance tkáně a působí 
tak v celém objemu tkáně až do hloubky 2,5 cm a ne jen na 
povrchu pokožky.

Pro optimální vyloučení uvolněného tuku je nutné 
zvýšit množství tekutin (2-3 l za den), podpořit funkci 
jater  a vyhýbat se mastným pokrmům.  Po ošetření 
by měla následovat lymfatická drenáž, při níž dojde 
k odplavení uvolněného tuku a odpadních látek a je-
jich vyloučení z těla

ošetření provádí odbor-
ně zaškolený personál, 
předem se podrob-
ně informujte o ceně 
ošetření, jeho průběhu 
a dosažitelném efektu.

obvyklá doba tělového ošetření je 45 -90 min, 
u obličeje cca 40 - 60 min.

Ceny ošetření závisí na ošetřované lokalitě:

tělová ošetření  2.000 – 4.000 kč
ošetření obličeje 1.500 – 3.500 kč

oBLiČeJ: nechiRuRgickÝ LiFting 

ThermaLipo intenzivně působí na obnovení  a posílení kolagenových 
a elastinových vláken výsledným efektem je vypnutí a zpevnění po-
vadlé kůže a výrazné omlazení textury pokožky. Díky sérii těchto 
ošetření můžete výrazně oddálit chirurgický lifting pleti a zejména 
plastiku očních víček.

Celkový počet ošetření závisí na 
věku, stavu tělesných proporcí a 
pokožky. Doporučený počet ošet-
ření je 4 – 10 v intervalu 7 – 14 dní. 

ošetření je vhodné pro ženy i muže.

Pro co nejlepší výsledky Vaší 
terapie se můžete poradit s ob-
sluhující specialistkou o nej-
vhodnějších výživových doporu-
čeních a doplňkových aktivitách.  
Pro maximální dlouhodobý 
efekt terapie se můžete poradit 
o použití nejvhodnějších kosme-
tických přípravků pro Váš typ 
pleti.

tělo:
• břicho

• boky

• stehna 
   (vnitřní i vnější)

• hýždě

• záda

• kolena

• paže 

obličej:
• podbradek 

• čelo

• oční okolí

• nosoretní rýha

• krk

• dekolt

Po ošetření je pleť přechodně začervenalá, což odezní 
během několika hodin, klientka může ihned pokračovat 
v běžných denních aktivitách. Redukce objemu a zpev-
nění pokožky lze pozorovat už po prvním ošetření.

all-in-one Amfli Technology

Ošetření ThermaLipem  je bezpečné a nebolestivé, 
klientka jen vnímá,  jak se pod pohybujícím se 
aplikátorem hloubkově prohřívá ošetřovaná 
tkáň. Během procedury jsou do pokožky 
zapravovány aktivní složky aplikovaných 
sér, které podporují požadované pro-
cesy ve tkáni a napomáhají dosažení 
požadovaného efektu.


