VIP Line
Повече от 30 години, фирмата VIP се придържа към световните линии на развитие и прогрес
Персонални, научни и иновативни решения за най-разпространените козметични проблеми в естетическата
медицина.

Основни приложения









третиране на мастните слоеве
незабавно намаляване на обиколката на талията
локално моделиране на тялото
тонизиране и стягане на мускулите
лимфен и венозен дренаж
подмладяване на лицето
неинвазивен лифтинг на лицето
бързи и трайни резултати, видими след по-малко от 30 минути

TRANSION ®
Цялостен набор от грижи за красотата на тялото и лицето, включващ:
Локално ускорено отслабване, стягане на мускулите, тонизиране на кожата, моделиране на тялото

ISOGEI ®
Цялостен набор от грижи за красотата на тялото и лицето, включващ:
Бързо и пълно стягане на всеки отделен мускулен сноп, мини-лифтинг, подобряване на цвета на кожата

LINFOGEI ®
Цялостен набор от грижи за красотата на тялото и лицето, включващ:
Лимфен дренаж, венозен дренаж, третиране на отоци, целулит, подутини под кожата, предотвратяване на локални
козметични проблеми, причинени от лошо кръвообращение

MICROGEI
Цялостен набор от грижи за красотата на тялото и лицето, включващ:
Регенериращо и стягащо действие за повърхностните епителни тъкани, предотвратяване на преждевременно
остаряване, премахване на бръчки
Закупуването на апарати от серията Vip Line е сигурна инвестиция с висока печалба, която бързо се възвръща.
Възможни цветове:
- оранжев с червени светлини;
- тъмно червен с червени светлини;
- син със сини светлини;
- опушено сиво без светлини.
Тегло: 27 кг
Височина: 160 см

ЗА КОНТАКТИ:
БЮТИМЕД ООД
СОФИЯ, БУЛ. ДОНДУКОВ 115 А

ТЕЛ./ФАКС: (02) 843 55 71
МОБИЛЕН: 0896 772 100

VIP BodySystem
Повече от 30 години, фирмата VIP се придържа към световните линии на развитие и прогрес
Персонални, научни и иновативни решения за най-разпространените козметични проблеми в естетическата
медицина.

Основни приложения








повърхностен и дълбок целулит
локални и разпръснати мазнини
стягане на тъкани
намаляване обиколката на талията
моделиране на фигурата
премахване на течности
бързи и трайни резултати, видими след по-малко от 30 минути

Инфрачервени лъчи (контактни електроди)
Клетъчни и метаболитни биостимулатори, лечение и предотвратяване на целулит в различните му стадии, разграждане
на локализирани и разпръснати мазнини, моделиране на силуета
8 или 6 инфрачервени източника

Индуцирани насочени вълни
Стягане на тъкани, ускорено изгаряне на мазнини, тонизиране на мускулите

E.J. ® MULTIPROGRAM (Анализ на структурата на тялото)
Компютризирана и персонализирана програма за правилна оценка на маста на мазнините, мускулната и костната маса и
чистото телесно тегло. Предписване на необходима форма на лечение.
Закупуването на апарати от серията Vip BodySystem е сигурна инвестиция с висока печалба, която бързо се възвръща.
Възможни цветове:
- оранжев с червени светлини;
- тъмно червен с червени светлини;
- син със сини светлини;
- опушено сиво без светлини.
Тегло: 27 кг
Височина: 160 см

ЗА КОНТАКТИ:
БЮТИМЕД ООД
СОФИЯ, БУЛ. ДОНДУКОВ 115 А

ТЕЛ./ФАКС: (02) 843 55 71
МОБИЛЕН: 0896 772 100

VIP Complex
VIP Line + VIP BodySystem в една система
Повече от 30 години, фирмата VIP се придържа към световните линии на развитие и прогрес
Персонални, научни и иновативни решения за най-разпространените козметични проблеми в естетическата
медицина.

Основни приложения











предотвратяване и лечение на целулит
третиране на наднормено тегло и свързаните с него проблеми с красотата
намаляване на мастните депа
бързо локално моделиране на тяло
тонизиране на мускулите и тъканите
лимфен и венозен дренаж
предотвратяване и заличаване на ефектите от процеса на стареене
мини-лифтинг на лицето и третиране на бръчки
процедури против стареене за елиминиране на свободни радикали
бързи и трайни резултати, видими след по-малко от 30 минути

Инфрачервени лъчи
Клетъчни и метаболитни био-стимулатори, целулит, локализирани и разпръснати мазнини, моделиране

Индуцирани насочени вълни
Стягане на тъкани, ускорено изгаряне на мазнини, тонизиране на мускулите

TRANSION ®
Локално бързо отслабване, стягане на мускулите, тонизиране на кожата, моделиране на тялото

ISOGEI ®
Бързо и пълно стягане на всеки мускулен сноп, мини-лифтинг, подобряване на цвета на кожата

LINFOGEI ®
Лимфен и венозен дренаж, третиране на отоци, целулит, подутини под кожата, предотвратяване на локални козметични
проблеми, породени от влошено кръвообращение.

MICROGEI
Регенериращо и стягащо действие върху повърхностната епителна тъкан, предотвратяване на преждевременното
остаряване, заличаване на бръчки.
Закупуването на апарати от серията Vip Complex е сигурна инвестиция с висока печалба, която бързо се възвръща.
Възможни цветове:
- оранжев с червени светлини;
- тъмно червен с червени светлини;
- син със сини светлини;
- опушено сиво без светлини.
Тегло: 27 кг
Височина: 160 см
ЗА КОНТАКТИ:
БЮТИМЕД ООД
СОФИЯ, БУЛ. ДОНДУКОВ 115 А

ТЕЛ./ФАКС: (02) 843 55 71
МОБИЛЕН: 0896 772 100

VIP EpilFlash
Повече от 30 години, фирмата VIP се придържа към световните линии на развитие и прогрес
Персонални, научни и иновативни решения за най-разпространените козметични проблеми в естетическата
медицина.

Основни приложения







Активно обновяване на тъканта на лицето и тялото
третиране на ефектите от процеса на стареене за борба с времето
траен естетически лифтинг
постепенно намаляване и премахване на окосмяване
премахване на окосмяване независимо от вида на косъма и кожата
лесен за използване и най-вече безболезнен

Фотоподмладяване
Нов метод за фотоподмладяване с бързи и трайни резултати, видими след по-малко от 30 минути.
Фотоподмладяването е модерна технология, която използва свойствата на енергията на светлината и топлината за
обновяване на клетките. Ефектът е изключително благоприятен, а полученото подобрение на състоянието е истински
видимо и може да бъде проверено. Светлината снабдява клетката с допълнително количество енергия, необходимо за
общо подобряване на нейното функциониране: за производство на фибри и колаген, на еластин и градивни елементи.
Действието срещу свободните радикали е метод за борба с пораженията, причинени от възрастта или от външни
фактори. Резултатът е значимо подобрение на състоянието на кожата, която изглежда по-плътна и блестяща.

Комбинирана фотоепилация
Super Flash, импулсна светлина, микровълни, метод на Депигеи, метод с игла, термолиза, електролиза, Blend.
Модерната технология със силна ярка светлина, излъчена под формата на къси блясъци, електромагнитното поле,
предадено до косъма чрез пинцети и системата с игла позволяват нова и пълна епилация на всякакъв вид косъм и кожа.
Само комбинираното действие на всички напредничави системи за епилация има възможност да унищожи луковицата и
фоликула на косъма: блясъците светлина проникват през кожата и се абсорбират от луковицата на косъма, поемаща
спектъра на излъчване и енергията, преобразувана в топлина, която атрофира косъма във фазата му на растеж и
причинява елиминиране на папилата; радиочестотата действа в дълбочина и атрофира луковицата на косъма. Новият
метод за епилация Blend използва комбинация от електрически импулси за постигане на едновременно използване на
"химическото" въздействие и затоплянето. Системата е изцяло компютризирана за избор на вид косъм, вид кожа и
време за приложение. Напълно безболезнена, позволяваща третиране на всички области от тялото, дори и най-нежните.
Закупуването на апарати от серията Vip EpilFlash е сигурна инвестиция с висока печалба, която бързо се възвръща.
Възможно е отделно закупуване на модулите за фотоепилация и фотоподмладяване.
Възможни цветове:
- оранжев с червени светлини;
- тъмно червен с червени светлини;
- син със сини светлини;
- опушено сиво без светлини.
Тегло: 27 кг
Височина: 160 см

ЗА КОНТАКТИ:
БЮТИМЕД ООД
СОФИЯ, БУЛ. ДОНДУКОВ 115 А

ТЕЛ./ФАКС: (02) 843 55 71
МОБИЛЕН: 0896 772 100

