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Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne
i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.
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Protégé
Protégé to rewolucyjne urządzenie wykorzystywane w medycynie
estetycznej, którego działanie opiera się na zastosowaniu dwóch
zaawansowanych technologii estetycznych: zsynchronizowanej emisji
energii (SEE) oraz wyjątkowego systemu kontroli przepływu energii (EFC).
Ta nowa technologia, zaakceptowana przez Amerykańską Agencję
ds. Żywności i Leków (FDA) sprawia, że leczenie jest niezwykle skuteczne
i szybkie, oraz zapewnia doskonałe i długotrwałe efekty.

Protégé wiąże się jeszcze z innymi korzyściami: prostym przygotowaniem
do terapii, bardziej komfortowym i krótszym zabiegiem, a także wyjątkowym
poziomem bezpieczeństwa, ze zminimalizowanym ryzykiem nadmiernej
intensywności leczenia.

PROtégé

Protégé jest urządzeniem niezwykle prostym w obsłudze, a sam zabieg
wykonuje się w bardzo łatwy sposób. Leczenie nie wymaga żadnych
kosztownych części eksploatacyjnych. Wyniki są zachwycające, satysfakcja
pacjenta osiąga wysoki poziom, a zwrot z inwestycji jest bardzo szybki.
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DoWIEDZIoNE NAUKoWo
Odmładzanie skóry i likwidacja zmarszczek
Poprawianie jakości skóry oraz pogrubienie skóry
Remodeling kolagenu
Lifting skóry
Poprawa owalu twarzy

Likwidacja zmarszczek

Odmłodzenie skóry

Zabiegi na szyję i dekolt
Ten system oferuje wysoką wydajność, która jest niezwykle bezpieczna. Przez cały
czas całkowicie kontrolujesz moc.
Dr robert A. Weiss, Associate Professor of Dermatology, Johns Hopkins
University School of Medicine, Hunt Valley, MD
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tEStoWANY KLINICZNIE
Wymierne wyniki
Bezpieczne i wygodne leczenie
Długotrwałe rezultaty
Raport kliniczny: Monopolarny prąd High Frequency wykorzystywany
w nieinwazyjnym leczeniu zmarszczek
Dr Robert A. Weiss, MD; Laser Skin Institute
W ramach badania wszystkie pacjentki ukończyły 4 sesje terapeutyczne
twarzy oraz szyi, a ostateczne zdjęcia wykonano podczas ostatniej wizyty.
Fotografie zostały ocenione pod kątem redukcji zmarszczek oraz zmniejszenia
niedoskonałości skóry.
U 93% pacjentek zaobserwowano znacznie mniej niedoskonałości skóry.
Obszary policzków i brody wykazały średnią oraz znaczącą poprawę jakości skóry
oraz konturów twarzy.

Przed

Po

DoBrZE toLEroWANE PrZEZ
PACJENtKI
Bez znieczulenia
Bezbolesne
Bez rekonwalescencji

Dr Jon B. turk, Facial Plastic and reconstructive Surgery,
New York City, NY

PROtégé

Pacjenci po czterdziestym roku życia, u których występują początkowe oznaki
starzenia się twarzy, obejmujące linię brody i linię szczęki, a także niedoskonałości
skóry szyi, osiągają fenomenalne rezultaty po zastosowaniu tej formy leczenia.
Stosuję ją także, aby utrzymać rezultaty uzyskane po liftingu twarzy i szyi.
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ZAAWANSoWANY SYStEM

KONtROLA PRZEPŁYWU ENERgII (EFC)
Wbudowany system kontroli przepływu energii stanowi opatentowany
sposób kontroli emisji energii oraz automatycznego odcięcia szczytowych
wartości energii podczas terapii.
System EFC zapewnia jednolitą dystrybucję energii, co więcej, umożliwia
operatorom dostarczenie większej mocy w krótszym czasie oraz przy
zminimalizowanym ryzyku nadmiernej intensywności leczenia.
Końcówka aplikatora zapewnia jednolity rozkład energii oraz stopniowe
ogrzewanie, co pozwala uzyskać precyzyjnie kontrolowane rozgrzanie,
w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności w trakcie całego leczenia.
Kontrola przepływu energii w celu osiągnięcia najwyższej mocy
i bezpieczeństwa
Zminimalizowane ryzyko nadmiernej intensywności leczenia

inne systemy

gęstOść energii
elektrycznej/cm 2

PrOtégé

czas

Jestem bardzo zadowolony z działania tego systemu. Pierwszy raz mogę korzystać
z urządzenia, które naprawdę nie sprawia bólu, nie wymaga kosztownych
części zamiennych, a moi pacjenci mogą zobaczyć wyniki leczenia. Pacjenci
z zadowoleniem przychodzą na zabiegi; nie ma potrzeby stosowania leków
przeciwbólowych, ani nawet miejscowego znieczulenia. Urządzenie zapewnia
bezpieczne, skuteczne i całkowicie bezbolesne leczenie.
Dr Nowell Solish, Cosmetic Dermatology, toronto, Canada
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PoZWALA UZYSKAĆ ZACHWYCAJĄCE
rEZULtAtY
System Protégé obejmujący technologię dualnej energii prowadzi
do uzyskania doskonałych wyników w zakresie dostarczania ciepła
do określonego miejsca w jak najkrótszym czasie.

ZSYNCHRONIZOWANA EMISJA ENERgII (SEE)
Protégé oferuje nową metodę ogrzewania tkanek przy użyciu
zsynchronizowanej emisji monopolarnego prądu oraz ultradźwięków
o wysokiej częstotliwości. Zsynchronizowana ekspozycja tkanek na
działanie prądu o wysokiej częstotliwości oraz ultradźwięków stanowi
klucz do osiągnięcia gładkiego i bezproblemowego ogrzewania skóry.
Technologia zsynchronizowanej emisji energii daje następujące korzyści:
zapewnia precyzyjne dozowanie energii, a także wprowadza
do terapii element energii mechanicznej, co jest kluczowe w zakresie
rozgrzewania homogenicznych tkanek,
zwiększa przepuszczalność komórek tym samym umożliwiając
szybszą, mocniejszą i bardziej przewidywalną reakcję fizjologiczną
na leczenie,
zwiększa przekazywanie ciepła w komórkach (przewodzenie ciepła).

Dr Lori g. Polacek, Atwood Medical Center, Plastic and reconstructive Surgery,
Johnston, rI

PROtégé

Co najważniejsze, pacjenci są zadowoleni z wyników i rezerwują sobie terminy
na zabiegi na innych partiach ciała. Bardzo podoba im się fakt, iż procedura
nie wiąże się z rekonwalescencją, w związku z czym mogą wrócić do pracy,
do domu lub do ćwiczeń zaraz po każdym zabiegu.
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PrAWDZIWI LUDZIE
Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Pacjenci są najbardziej zadowoleni z faktu, że leczenie danego obszaru zajmuje
tylko od 10 do 15 minut, bez konieczności doznawania dyskomfortu związanego
ze stosowaniem innych, konkurencyjnych technologii.
Dr Lisa A. Zdinak, Cosmetic Laser Surgeon, Precision Aesthetics,
New York City, NY
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PrAWDZIWE WYNIKI
Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Sallie, New Jersey

PROtégé

To leczenie nie wiąże się z żadnymi przygotowaniami. Zabieg, któremu zostałam
poddana, był bardzo relaksujący oraz niezwykle uspokajający. Czułam się jakby
moja szyja była masowana gorącymi kamieniami. Tak więc było to bardzo
przyjemne uczucie, bez żadnego dyskomfortu. Cała procedura była niezwykle
krótka. Już po pierwszym zabiegu od razu zauważyłam ogromną poprawę.
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Protégé MoŻE ZAoFEroWAĆ

...PACJENTOM
WYJĄTKOWY KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
brak znieczulenia, bezbolesna i przyjemna terapia
DŁUGOTRWAŁE REZULTATY
wymierne rezultaty już po pierwszej sesji
DOBRZE TOLEROWANĄ TERAPIĘ
bez rekonwalescencji, bez bólu

...OPERATOROM
DOSKONAŁE WYNIKI
w zakresie napięcia skóry, objętości tkanki,
kolorytu i elastyczności skóry
PRĘDKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ
najszybsza nieinwazyjna terapia, działa na
wszystkie typy skóry
PRECYZJA
pełna kontrola nawet wokół oczu

...PAŃSTWA KLINICE
PROFIL BEZPIECZEŃSTWA
bezbolesne terapie, przewidywalne wyniki
NIEZWYKLE SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI
brak kosztownych elementów wymiennych,
krótkie okresy leczenia
REFERENCJE
technologicznie zaawansowane rozwiązanie
przyjęte przez Amerykańską Agencję ds. Żywności
i Leków

PROtégé

12

045-77-EXILISProtPL201
BtL-Exilis-Protege_CAt_PL201

