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O FIM DA CELULITE CHEGOU

Inovadora multiplataforma 
com 4 tecnologias 
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Tratamentos eficazes 
e não invasivos
O Power2 vem com um novo conceito no 
tratamento do contorno corporal e 
também facial. Oferece múltiplas aplica-
ções de tratamentos, especialmente na 
redução da celulite.

O Power2 é um sistema que emprega 4 tec-
nologias que, atuando em sinergia, promo-
vem excelentes resultados:

Aplicador com rolo 
(endermologia)

Radiofrequência

LED (luz de 658nm)

Vácuo

Aplicador com rolo 

Com os seus 5 
aplicadores, o Power2 
trata as seguintes 
indicações clínicas:

Redução de celulite;

Tratamento de �acidez da pele – 
Estímulo de colágeno e contração da pele;

Redução da gordura localizada;

Redução de medidas;

Aperfeiçoamento dos contornos 
corporais e faciais.
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Tecnologias Power2

Composição inovadora de tecnologias consagradas. Este aplicador emprega rolo mecâni-
co e vácuo para o tratamento endermológico consagrado por anos. A associação da RF e 
o LED (luz de 658nm) torna este aplicador o mais e�caz no mercado para o tratamento da 
celulite.

Aplicador Endermológico

O vácuo suga e, associado aos rolos, aumenta a circulação 
acelerando o metabolismo. A RF esquenta a região esvazian-
do os nódulos de gordura, em conjunto com o LED, e estimu-
lando a produção natural de colágeno. Empregando estas 
tecnologias temos uma redução signi�cativa da celulite.

O rolo é motorizado para facilitar o tratamento e com contro-
le de movimento que pode ser invertido através de botões e, 
com esta característica, facilita a aplicação e o tratamento.

O equipamento tem 4 tipos de pulsos dinâmicos de vácuo 
adaptados para diversas condições de tratamento.

E�caz também para tratamentos de redução de medidas 
corporais.

O mecanismo de ação 



Tecnologias Power2

O Power2 emprega um sinal de RF de corrente alternada de 2 MHz com 
aplicadores multipolares e térmicos. 

Conforme a energia de radiofrequência (RF) encontra a impedância no 
tecido, o calor é gerado. Como a derme, rica em colágeno, é aquecida 
acima de 60°C, ela desnatura imediatamente e as �bras se contraem. Na 
sequência ocorre uma cascata in�amatória em resposta ao calor inicial, 
resultando na formação de novas �bras de colágeno e elastina deixan-
do a pele com uma aparência mais �rme, mais contraída e mais jovem. 

Radiofrequência de 2MHz



Tecnologias Power2

O Power2 emprega LED (luz de 658nm). 

À medida que a luz se irradia para o tecido adiposo, a fotoexcitação da 
citocromo-c-oxidase dentro do adipócito hipertró�co causa Ca + e H +. 
Isso ajuda a criar poros transitórios dentro do adipócito produzindo 
uma aceleração para separar os triglicerídeos em pedaços. O lipídio 
quebrado é facilmente liberado no espaço intersticial e processado 
pelas vias �siológicas e metabólicas naturais do corpo.

É e�caz na redução das medidas gerais de circunferência corporal de 
regiões tratadas especi�camente e também demonstrou reduzir o 
edema.

LED (luz de 658nm)



Tecnologias Power2

Power2 se orgulha de sua tecnologia assistida por vácuo associada a 
vários pulsos dinâmicos.

O vácuo levanta, dobra e comprime a pele para aumentar a circulação 
sanguínea local e estimular a drenagem linfática. A tecnologia facilita a 
atividade dos �broblastos e promove vasodilatação difundindo o oxi-
gênio, além de permitir a entrega precisa de energia. Ele apresenta 4 
tipos de pulsos dinâmicos.

Tecnologia Vácuo



Aplicadores Power2

Corporal Facial

Endermologia

Multipolar (G)

Termal

Termal tips

Multipolar (P)

Multipolar (M)



Vantagens

RF + Vácuo + LED (luz de 658nm)

Integração de tecnologias para cuidados com o corpo. 

Ponteira Roll automotorizada (Endermologia)

Operação rápida em grandes áreas. Redução da celulite 
e melhora do contorno corporal.

Touch Screen

Interface de usuário amigável e tela de toque, fornecendo 
conveniência na operação. 

Seguro e higiênico

Protocolos Efetivos

Sem consumíveis

Instalação para óleo residual dentro da máquina, permite a 
limpeza fácil quando o óleo usado é acumulado no �ltro. 
Higiene aprimorada com �ltro descartável para ponteira. 

Protocolo detalhado para cada ponteira e área de tratamento 
para maximizar os resultados de seus tratamentos.

Possibiidade de aplicação em face e corpo. Atuando 
com máxima e�ciência. 

Múltiplas ponteiras



LBT Lasers
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