
Mul-Funconele Hoog Intensief 
Gefocust Ultrasound (MFHIFU) 
Met de Ultraformer III kunt u zonder operae 

uw huid lien en verstrakken.

    Veilig   Doeltreffend    Snel

OP NATUURLIJKE WIJZE
UW GEZICHT EN LICHAAM LIFTEN



Verbetering en verstrakking van de lichaamscontouren 
van de borst, oksels, armen, buik, flanken, dijen, 
onderbenen en de enkels.

De Ultraformer kunt u gebruiken voor het lien 
van het gezicht, huidverstrakking, rimpels en 
fijne lijntjes, grove poriën, kaaklijn, wangen en een 
algehele verbetering van de huidcondie. 
De huid wordt gladder en steviger. 

Applicaes voor het gezicht

Applicaes voor het lichaam

Een strakke huid dankzij HIFU techniek

De huid verstrakken zonder operae en hersteljd

Smuleert de aanmaak van nieuw collageen.

Doeltreffend en eenvoudig in gebruik

Scannend HIFU handstuk met lange levensduur

Een pijnloze en snelle behandeling

Natuurlijk lien en verstrakken van de huid 

Zowel voor het gezicht als het lichaam

Opbergruimte voor verschillende cartridges

De ULTRAFORMER III is een HIFU (Hoog Intensief Gefocust 
Ultrasound) apparaat geschikt voor het lien van uw huid en 
voor verstrakking zonder operaes. De HIFU techniek focust 
energie onder de huid, waardoor de bovenste huidlaag volledig 
intact blij. De energie coaguleert de diepere huidlagen voor de 
aanmaak van collageen en het verstrakken en lien van de huid. 
Dit is dé oplossing voor diepe en oppervlakkige  rimpels, huid- 
tetextuur en grove poriën.

LIFTEN EN VERSTRAKKEN
ZONDER OPERATIE
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SPECIFICATIES

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

0,1 ~ 3,0 J ( 0,1 J / stap )

1 ~ 2 mm ( 0,1 mm / stap )

5,0 ~ 25 mm ( 5mm / stap ) 

100-240 V ~, 50 - 60 Hz

35 kg

500 x 515 x 1310 mm500 x 515 x 1310 mm

L4-4,5 ( 4 MHz / 4,5 mm )
L7-3,0 ( 7 MHz / 3,0 mm )
L7-1,5 ( 7 MHz / 1,5 mm )
MF2 ( 5,5 MHz / 2,0 mm )
MF6 ( 2 MHz / 6,0 mm )
MF9 ( 2 MHz / 9,0 mm )
MF13 ( 2 MHz, 13,0 mm )MF13 ( 2 MHz, 13,0 mm )


