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Derradeiro e Denitivo Tratamento Anti-Aging

MICROAGULHAMENTO RF-F

IRS
As microagulhas do Divine são ultras nas com apenas 150 µ e com 0,6 mm de comprimento,
sendo a única existente com estas características. São extremamente ecientes para os
procedimentos, com resultados muito mais signicativos do que qualquer outro sistema de
microagulhamento existente, porque o que chega na profundidade é a energia e não as agulhas,
alcançando até 2 mm de profundidade.

IRS

Sua tecnologia exclusiva e inovada RF-F, aplica de forma inteligente a emissão da radiofrequência
antes do contato com a pele. Este diferencial torna o procedimento ainda mais eciente, muito
mais suave do que qualquer outra tecnologia ou sistema mecânico existente. E, agregado a ela,
existe uma inovadora tecnologia que torna o Divine um equipamento totalmente diferenciado:

4 exclusivas tecnologias atuando em TODAS camadas da pele

Tratamento direcionado para induzir rejuvenescimento
natural da pele e alcançar resultados excepcionais.

Sessões rápidas, tratamento totalmente seguro,
sem dor e nenhum downtime.

Tratamentos eficientes para áreas do:
rosto, pescoço, colo e mãos.

Design ultra moderno e arrojado:
muito leve e portátil!

Exclusiva Tecnologia RF-F: Radiofrequency FIRST

IRS

Sistema robótico inteligente que aplica simultaneamente
a ação da RF-F (RF First) onde as agulhas já entram préaquecidas na pele, junto ao seu exclusivo sistema de
vibração, para poder assim atingir a Derme Profunda,
sem dor e nenhum sangramento.
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Essa combinação de energias e tecnologias proporcionam o estímulo dos broblastos, a
produção de componentes da matriz extracelular (ECM) como: ácido hialurônico, colágeno e
elastina. Isso faz com que o efeito de volumização dérmica seja superior, assim como
extremamente eciente para a redução de rugas, cicatrizes profundas e para o rejuvenescimento.
Por atingir a Derme Profunda, torna-se excelente para procedimentos para Drug Delivery como
nenhuma outra tecnologia existente.

Essa tecnologia foi projetada para fornecer energia de radiofrequência antes mesmo do contato com a pele, de maneira fracionada, seja por
meio dos micro-pins (micro-ablação) ou nas microagulhas (microagulhamento). Sua matriz fornece a energia RF, realizando efeito térmico
ablativo na pele, porém essa ablação ocorre de forma controlada am de preservar as áreas da pele próximas, o que proporciona uma rápida
cicatrização ao tratamento.

TRIPOLLAR

DMA

MICRO-ABLATIVO RF-F

Tecnologia RF-F (Radiofrequency First) aliada a um processo de micro-ablação da
derme que emite curtos pulsos de energia através dos seus eletrodos. O processo de
ablação ocorre em formato de cones com grande impacto epidérmico, criando micro
lesões que desencadeiam o mecanismo de resposta natural da pele, estimulando para
a sua regeneração e assim produzindo uma pele nova e saudável.
Ideal para resurfacing, cicatrizes de acne e poros dilatados.
- Redução de Rugas
- Rejuvenescimento da Pele
- Cicatrizes de Acne
- Redução de Poros

- Melhora a Textura
- Estrias
- Clareamento da Pele
- Drug Delivery

Radiofrequência TRIPOLLAR & Exclusiva Tecnologia DMA
(Dynamic Muscular Active)
Radiofrequência de Terceira Geração está ainda muito mais avançada que aquece de forma
simultânea e homogênea ambas camadas da Derme e Hipoderme. Esse aquecimento ocorre na
camada de tecido adiposo subcutâneo, acelerando o metabolismo da gordura natural.
A Ativação Muscular Dinâmica, exclusiva tecnologia que estimula os músculos através de
pequenas contrações, permitindo assim a tonicação e levantar o sistema aponeurótico
muscular (SMAS).
Estas duas tecnologias emitidas simultaneamente realizam uma pressão externa e interna na
camada de gordura, otimizando a oxigenação e desintoxicação dos tecidos, sendo ideal para criar
o efeito Lifting Facial.
- Redução de Rugas
- Flacidez

- Lifting
- Rejuvenescimento

- Contorno da
Pele Facial

IRS
- Volumização Dérmica
- Skin Tightening
- Redução de Linhas Finas
- Redução de Rugas
- Resurfacing da Pele

- Contorno da Pele
- Melasma
- Tratamento Capilar
- Drug Delivery

Combine as tecnologias para obter resultados muito mais signicativos!

Micro-Ablativo RF-F

Antes

Depois - 4 sessões

Perioral - Créditos: Dr. Alex Levenberg, M.D., Tel Aviv, Israel

Antes

Depois - 4 sessões

Perioral - Créditos: Dr. Alex Levenberg, M.D., Tel Aviv, Israel

Microagulhamento RF-F

Antes

Depois - 3 sessões

Volumização Dérmica e Redução de Rugas
Créditos: Steven D. Shapiro M.D., Palm Beach Gardens, FL.

Antes

Depois - 1 sessão

Skin Tightening e Redução de Rugas
Créditos: Steven D. Shapiro M.D., Palm Beach Gardens, FL.

RF Tripolar com DMA - Ativação Muscular Dinâmica

Antes

Depois - 5 sessões

Redução de Celulite - Créditos: Dvora Ancona, M.D., Milan, Italy

Antes

Depois - 5 sessões

Skin Tightening - Créditos: Dr. Alex Levenberg, M.D., Tel Aviv, Israel

Resultados Imediatos e a Longo Prazo!
Especicações Técnicas
Energia RF

acima de 50W

Frequência RF

1MHz

Voltagem

100-240 V | 50-60 Hz | 1.4-0.7 A

MicroPin | Fracionado

Potência saída
fonte de alimentação

24V DC, 5A

Tela

LCD colorida - Touch screen

Dimensões

L32 x W32 x H43 cm | L12.6 x W12.6 x H17 In

Peso

5 kg | 11 Lb

(11) 3549-2855

Microagulhamento

Micro-Ablativo

Tripollar

Número de Tips

GEN36: 6x6
GEN12: 2x6

7x7

n/a

Pulsos por uso do Tip

Acima de 800
pulsos por tip

Acima de 800
pulsos por tip

n/a

Número e eletrodos

n/a

n/a

Pequeno - 3
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