RADIOFREQUENCIA
UM GRANDE AVANÇO NA ESTÉTICA, AGORA AO ALCANCE DA ESTETICISTA

O tratamento por radiofrequência, vem sendo considerado um grande avanço na estética porque permite
atenuar e minimizar os sinais de envelhecimento de rosto, pescoço e qualquer outra parte do corpo,bem como
diminuição da gordura localizada e celulite, sem riscos ou cirurgias.
A Radiofrequencia utilizada para fins terapêuticos é uma técnica que gera um calor no tecido subcutâneo,
ativando fibroblastos, que produzem novas fibras de colágeno e remodela o tecido, melhorando rugas e linhas de
expressão, flacidez tissular e melhora da elasticidade da pele.
A Radiofrequencia é uma técnica não invasiva, sem efeitos sistêmicos, que não causa depend6encia e que não
tem efeitos colaterais indesejáveis.
A flacidez cutânea é um processo natural do envelhecimento da pele e ocorre geralmente à partir dos 25/30
anos de idade, principalmente após o emagrecimento rápido e gestação.Nessa fase ocorre uma diminuição da
capacidade de produção do colágeno que dá sustentação à pele. A s fibras colágenas e elásticas ,produzidas pelos
fibroblastos, começam a sofrer alterações durante o processo de envelhecimento cutâneo. A elasticidade da pele está
relacionada a vários fatores como a idade e aos hábitos alimentares saudáveis.
Como funciona?
A Radiofrequencia se baseia no aquecimento volumétrico da derme profunda, levando à contraçào imediata do
colágeno e neolagênese tardia , reduzindo rugas e medidas. Gera energia e forte calor sob a camada mais profunda da
pele enquanto a superfície se mantém protegida,o que causa a contração do colágeno. Quando a onda é aplicada sobre
a pele ( epiderme),uma energia de radiofrequência é passada para as camadas mais profundas (derme).
O que é o Derma Sculp?
O Derma Sculp é uma Rádio Frequencia Bipolar que apresenta eletrodos de saída e retorno da corrente na
própria ponteira, gerando dessa forma um circuito elétrico de efeito mais superficial. Ele foi projetado para oferecer
facilidade de manuseio e simplicidade de operação, possibilitando ao profissional de estética trabalhar facilmente com
o equipamento. É um equipamento portátil para atender as necessidades dos profissionais de estética.
A energia eletromagnética gerada pelo Derma Sculp promove aquecimento controlado. O aparelho possui 3
handpieces:um facial , outro corporal e um específico para rugas e linhas de expressão. Essas ponteiras emitem
radiação eletromagnética na freqüência de 1 MHZ. Nessa freqüência, as ondas eletromagnéticas provocam oscilação
das moléculas de água. Esta oscilação transforma a energia eletromagnética em energia térmica. Aquecendo todos os
tecidos que contêm moléculas de água, independentemente de sua condutividade.
O objetivo do procedimento é alcançar a temperatura de 40 a 42ºC na superfície da pele enquanto a
temperatura na profundidade desejada pode alcançar temperaturas mais elevadas.
Como age na pele:
Causa contração das moléculas de colágeno e aumenta a produção de neocolágeno que irá agir durante
semanas após a aplicação, gerando uma melhora ainda maior no aspecto e qualidade da pele. Ocorre um aumento da
circulação sanguínea local e destruição dos adipócitos que ajuda no combate a celulite.
O aquecimento promove regeneração do colágeno, quebra de tecido adiposo e fibroso, aumento da circulação
e drenagem de fluídos.
Assim, é criada uma reação química nas estruturas mais profundas, mais especificamente no colágeno, que
faz a pele retrair. Cada sessão dura em média 30 a 40 minutos.

Face: São indicadas entre 6 e 10 sessões que são realizadas com intervalos de uma semana ou 15 dias.
Corpo: São indicadas entre 8 a 15 sessões que devem ser realizadas uma vez por semana
Indicações.:
- Linhas de expressão
- Pós-lipoaspiração
- Diminui rugas e flacidez.
- Flacidez de face.
- Flacidez corporal.
- Celulite
- Gordura localizada
- Fibroses e aderências
Efeitos.:
• Rosto: melhora o contorno da face.
• Rugas: Atenua as linhas de expressão.
• Papada: redefine e modela o contorno facial.
• Braço: reduz e elimina as ondulações da pele melhorando seu aspecto.
• Costas: elimina as gorduras localizadas, deixando a cintura mais definida.
• Abdome: minimiza a gordura, tonifica a derme e melhora o aspecto do umbigo de pós lipoaspiração.
• Glúteo:: tonifica e melhora a celulite.
• Coxa: Melhora a flacidez e reduz a gordura localizada .
Resultado e Manutenção
Os resultados são rápidos e progressivos e começam a aparecer a partir da terceira sessão e dependem de
vários fatores: idade, local de aplicação, grau de flacidez, número de sessões e manutenção dos resultados obtidos.
É necessária uma avaliação personalizada de cada caso, podendo ser recomendados outros tratamentos
coadjuvantes ( indermoterapia, carboxiterapia, corrente russa, intradermoterapia...),para potencializar a duração dos
efeitos e os resultados do tratamentos.
O número de sessões dependerá do objetivo a ser alcançado, da alteração apresentada e da resposta individual
de cada cliente. O cliente pode retomar as atividades normais imediatamente. Pode ocorrer uma hiperemia (pele
avermelhada) no local da aplicação em alguns pacientes, mas normalmente desaparece logo depois do tratamento.
Protetor solar é recomendado todos os dias.

Vantagens
1. Radiofreqüência Bipolar.

2. Seguro eficaz e confortável.
3. Três handpieces , um facial ,outro corporal
tratamentos mais confortáveis.

e um específico para rugas e linhas de expressão, tornam os

4. Fácil de usar.
Características
-Tecnologia de vanguarda
-Sem risco, ausência de dor, sem anestesia e efeitos colaterais
-Nenhum dano à epiderme
- Rotina normal após a sessão
-Tratamento com resposta rápida
-Pode ser utilizado em todos os fototipos de pele
- Método não invasivo
Acessórios
- Handpiece com eletrodo aplicador pequeno para tratamentos faciais
- Handpiece com eletrodo aplicador grande pra tratamentos corporais
- Handpiece específico para pequenas áreas ( rugas, sulcos e linhas de expressão)
Ação do Derma Sculp
Celulite - Por sua ação profunda é ideal no combate à Celulite pois atinge tanto a pele quanto o tecido de gordura.As
ondas de calor desfazem as fibroses e melhoram o aspecto "casca de laranja". Mesmo as celulites em estágio avançado
alcançam significativa melhora após as sessões.
Flacidez - Devido à estimulação de colágeno. combate a flacidez da face e melhora o contorno da face. No corpo,
firma a pele e melhora a sua qualidade.
Contorno corporal - A ação térmica do aparelho torna ainda o tecido de gordura mais compacto e com mais
contorno.A Radiofrequencia aumenta a temperatura das células adiposas e das camadas de gordura. Isso aumenta o
metabolismo e libera a parte líquida das células de gordura.
Tratamentos - Qualquer área do corpo pode ser tratada. É possível tratar uma ou mais áreas em uma mesma sessão.
Aplicação - Diversos estudos demonstram a eficácia e segurança do tratamento para redução das rugas, e retração da
pele da face e corpo. Recomenda-se múltiplas passadas sobre uma mesma área. O feedback do cliente é fundamental a
fim de se evitar um possível dano térmico

