
Maksimum güç
300 watt çıkışı ile piyasada benzersiz olan Modula RF, mükemmel sonuçlar elde ederek hemen tedavi sıcaklığına (41°C) ulaşır. 
Burada tamamen İtalya'da tasarlanan sağlam, güvenilir ve etkili bir teknolojinin sırrı yatıyor.

Üç hareketle gençleştirme (Rejuvenasyon)

İki farklı şekilde enerjiyi vererek, yüzünüze ve vücut cildinize ton ve esneklik 
kazandırarak, hedefli bir şekilde çalışabilirsiniz. Monopolar teknolojisinin derin 
ışınlanması ile garanti edilen vücut tedavilerine ek olarak, yüzün daha hassas 
bölgeleri hassas bipolar etki ile tedavi edilir. Sonuncusu özellikle bireysel 
kusurlar üzerinde çalışır. 

Başka bir olasılık da, vücuda ısıyı daha geniş bir alana odaklamak için kuadrip-
olar teknolojisini uygulamaktır.

Yan etkiler olmadan verimlilik

Güvenli ve ağrısız tedaviler sağlamak için Wavemed, ATC (Auto Temperature 
Control System) Otomatik Sıcaklık Kontrol sistemini geliştirdi. Tüm el aparat-
larında bulunan bir sensör, tedavi edilen alanın sıcaklığını tespit eder ve bu 
değer cihazda görüntülenir. Bu şekilde müşterinin rahatını kontrol altında 
tutabilirsiniz. Ancak cihaz bundan daha fazlasını sunar. Tamamen otomatik 
modda çalışmayı tercih ederseniz, bir sıcaklık sınırı belirlenebilir ve müşterinizin 
cildi daima korunur.

Tastamam, basit ve pratik

DCS (Detection Control System) Algılama Kontrol Sistemi ile el aparatını basit 
ve güvenli bir şekilde değiştirebilirsiniz. Sadece arka panele yerleştirin ve 
Modula bunu otomatik olarak tanıyacaktır. Bu, bir seans sırasında fraksiyonel 
bir RF tedavisinden bipolar tedaviye geçişin daha basit ve daha hızlı olduğu 
anlamına gelir. DCS, süper donanımlı bir sistemi, kullanımı kolay bir sisteme 
dönüştüren bir özelliktir.

Bir eylem, iki sonuç

Birden fazla teknolojiyi birleştirerek, iki farklı 
uygulamayı tek bir el aparatında toplar. RF 
hareketini kavitasyon veya akustik dalganın 
zayıflama etkisi ile birleştirerek, tedavi maliyetini 
yarıya indirebilir ve böylece verimi iki katına 
çıkarabilirsiniz. Her iki sinerjiyi sağlayan tek cihaz 
olan Modula, ilk defa iki kat daha etkili olan 
entegre bir sistemle çalışma imkanı sunuyor.
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