jędrniejsza twarz i szyja,
uniesione policzki,
zredukowane zmarszczki i
podwójny podbródek, wyeliminowane worki pod oczami.
TUA VISO to elektroniczne urządzenie do gimnastyki twarzy.
Ćwiczenia mięśni twarzy, które są bezpośrednio związane
ze skórą stają sie bardziej; stonowane, rysy twarzy
podniesione, zmarszczki wygładzone. Bardzo
zaawansowany zminiaturyzowany układ elektroniczny generuje ciąg sinusoidalnych
TUA VISO w
całości zaproimpulsów, które są specjalnie przezjektowane
naczone dla delikatnych
i wypromięśni twarzy.
dukowane
Dzięki ich
we
Włoszech

trzymanie
w dłoni i
utrzymanie regulatora
pod ciągłą kontrolą,
umożliwiając bezpośrednie
umieszczenie elektrod w dowolnej części
twarzy. Podświetlany cyfrowy zegar
umożliwia ustawienie czasu leczenia,
pokazuje pozostały czas, sygnalizuje
koniec leczenia i wyłącza urządzenie
potwierdzając to sygnałem dźwiękowym.
Zbiorniczek wody każdej elektrody, jest
wodoszczelny i wystarczający do wykonania całej sesji oraz utrzymanie elektrod
w wilgoci.; aby zmoczyć elektrody wystarczy je tylko nacisnąć.
TUA VISO jest bezpieczny.
Aparat zasilany jest baterią alkaliczną 9V,
dołączoną do zestawu; której rozładowanie
sygnalizowane jest żółtą dioda LED.

szczególnej formie i częstotliwość, fale te
wywołują precyzyjne ćwiczenia mięśni bez
odczuwania nieprzyjemnego bólu, nawet przy
wysokim natężeniu impulsów oraz przy
bardzo widocznych skurczach.
Impulsy te przekazywane są do skóry przez
dwie opatentowane półkoliste elektrody sprężynowe gąbki: elektrody te nawilżane są
za pomocą wody z kranu, wystarczy uzupełnić zbiorniczek urządzenia wodą do
wykonania pełnej sesji terapeutycznej.
TUA VISO jest łatwy w użyciu.
Po wlaniu wody do zbiorniczka wystarczy
włączyć urządzenie i umieścić go na powierzchni twarzy, która ma zostać leczona.
Regulator natężenia impulsów
pozwala na precyzyjną
regulację natężenia.
TUA VISO jest
praktyczny. Jego
kształt umożliwia łatwe

TUA VISO
można zabrać
ze sobą wszędzie
Jego kompaktowe wymiary, waga, zasilanie bateryjne i podświetlony panel umożliwiają łatwe korzystanie w dowolnym
miejscu i o każdej porze, nawet w
ciemności! TUA VISO dostarczany jest w stylowym
opakowaniu z zapasowymi gąbeczkami / elektrodami i instrukcją obsługi.
Do zestawu dołączone jest także instruktażowe DVD pokazujące możliwości
zastosowania i ułatwienia właściwego korzystania z urządzenia.

TUA VISO ZAWIERA:
• TUA VISO,
URZĄDZENIE
DO GIMNASTYKI TWARZY
• 9 V BATERIĘ
ALKALICZNĄ
• BUTELECZKA
• ZAPASOWE GĄBKI
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
• KSIĄŻECZKA APLIKACJI
• OPAKOWANIE
• 12 M-CY GWARANCJA
INSTRUKTAŻOWE
DVD

TUA VISO JEST BEZPIECZNY.
ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I
ZBUDOWANY Z NAJWYŻSZĄ
DBAŁOŚCIĄ O JAKOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO ZGODNE
Z NAJSUROWSZYMI
MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI

VISO
BEAUTYFANATIC
elektrostymulatory VUPIESSE
Beautyfanatic: Hołubcowa 49, 02-821 Warszawa
Tel: 501 377 241 Fax: 22816 5005 sklep@beautyfanatic. com. pl, www. beautyfanatic. com. pl

UTRZYMANIE
LUB PRZYWRÓCENIE
MŁODEGO WYGLĄDU

Przywrócenie lub utrzymanie młodzieńczego wyglądu twarzy,
VISO

Podczas życia, nasza twarz ulega widocznym
zmianom: pojawiają się zmarszczki i stają się
bardziej wyraźne, owalna twarz zmienia swoje
linie, skóra traci swoją elastyczność i staje się
zbędna, powodując worki pod oczami, policzki
stają się obwisłe a szyja zwiotczała.
Kosmetyki mogą skutecznie nawilżać i
wygładzać skórę, ale jest to tylko
powierzchowne działanie; aby wykonać lifting
twarzy, działania muszą zostać wykonane na
części konstrukcyjnej, innymi słowy na
mięśniach. Istnieje około trzydziestu mięśni
twarzy, niektóre bardzo powierzchowne i
delikatne, inne głębsze i dość duże; oprócz
mięśni szkieletowych, głowy i szyi, mięśnie te
nazywane są skórnymi, ponieważ co najmniej
jeden z ich końców jest bezpośrednio zakotwiczony w skórze i oddziałuje na nią. Ponadto
większość z nich jest również niezbędna dla
wyrażania uczuć, dlatego nazywamy je mięśniami mimetycznymi. Skóra twarzy leży i jest
zakotwiczona do strukturalnego "dywanu"
składającego się z licznych mięśni:
zmniejszenie ich napięcia i zwartości jest
główną przyczyną luźnej skóry. Zdolność
utrzymania odpowiedniej objętości i odżywienia, szczególnie na poziomie mniej używanych
włókien oznacza przywrócenie młodzieńczego
wyglądu twarzy.

Powszechnie wiadomo, że odpowiednie ćwiczenia
"gimnastyka twarzy" wykorzystywana przez wielu
aktorów, na przykład, ćwiczenie mało używanych
aktywnych powięzi mięśniowych i rozwijanie
innych, zapobiega spadkowi linii podbródka i
tworzeniu się worków lub zmarszczek i utrzymaniu
młodego wyglądu.
Muskularne ćwiczenia twarzy są jednak często
skomplikowane i wymagają ćwiczeń.
Dzięki motorycznemu i pobudzającemu efektowi,
stymulacja elektryczna może z drugiej strony zwiększyć
napięcie mięśniowe w nieszkodliwy, selektywny
i szybki sposób, i wiele skuteczniej, niż ćwiczenia
fizyczne lub masaż: efekt ten daje widoczne zmniejszenie na
przerostową i włókna mięśniowe zwiększające swoją
objętość.
Przejście mikroprądów przez skórę ma także działanie
troficzne: lokalna poprawa krążenia, dotlenienie,
odżywienie i detoksykacja tkanek poprawa; metabolizmu,
zwiększenie formowania elastycznych włókien
i stymulowanie podstawowych substancji.
TUA VISO zostało zaprojektowane z
myślą o tych wymaganiach. Jego prąd
odpowiednio modulowany sinusoidalny jest w stanie
indukować bezbolesne, trwałe skurcze mięśni. Jego kształt
został specjalnie zaprojektowany do stymulacji delikatnych
mięśni twarzy i szyi. Możliwość
precyzyjnej liniowej regulacji intensywności bodźca
i programowanie elektronicznego czasu leczenia
umożliwi szybkie i selektywne wyniki.

1) Platysma; ściągają dolną
szczękę lekko w dół i ciągnie
w dół dolną wargę, aż do
odsłonięcia zębów. Zapobiega
również przygniataniu
powierzchowne żył szyjnych.
2 )Quadratus labii inferioris:
ciągnie w dół i odwija dolną
wargę. Zgrubienie krawędzi jest
dodatkowo wspomagane przez
wnikliwe działanie mięśni,
umieszczony poniżej łąkowego.
3) Zygomatic ciągnie w dół
połączenie warg górę i na

TUA VISO jest łatwy w użyciu: wystarczy
umieścić urządzenie na leczonej części twarzy
i wyregulować intensywność, aż do uzyskania
głębokiego i przyjemnego skurczu mięśni. To
wystarczy, aby pobudzić każdy obszar w
zaledwie jedną minutę dziennie, ale zwykle
czas stosowania to 2-4 minut dla każdej z
części. Pojedyncza sesja przeprowadzona na
połowie twarzy umożliwia różnicę ciśnienia
osmotycznego w porównaniu z nie leczoną stroną należy, zatem zauważyć że, zaledwie po 810 sesjach uzyskuje się znaczną poprawę, (łatwą
do obliczenia naukowo przy wykorzystaniu
ultrasonografii i komputerowej analizy obrazu).

Podnosi brwi i
3/4 czoła.

Podnosi brwi i
górną powiekę.

Ćwiczenie to ma
efekt liftingu
policzka.

To ćwiczenie
"wyciska" i opróżnia
worki pod oczami.

Tonizuje część tak
jak kiedy się
lekko uśmiechasz.

Zwiększa objętość warg
i przeciwdziała pojawianiu się zmarszczek
pionowych typowych
do wieku.

Sprawia, że usta stają
się jędrne i przeciwdziała ich zanikowi..

Modele owalne, zmniejszenie rozciągania spowodowanego spadkiem
pad BICHAT.

Sprawia że tkanka
szyi staje się jędrniejsza i delikatniejsza.

zewnątrz, jak podczas
uśmiechu.
4) Quadratus labii superioris:
unosi górną wargę i część ala
nosa.
5) Caninus: poniżej łąkowego,
podnosi skórę w kątach ust.
6 )Buccinator: muskularna
podstawa policzka. Ściąga
łączenie warg wchodzących i
podczas żucia ściska policzki i
usta przed łukiem zębowym.
7) Orbicularis oris: zamyka usta,
napina linię, którą powstała na
skrzyżowaniu ust i zmarszczek
warg.
8) Mentalis: podnosi i zmarszczki na brodzie, podnosi
dolną wargę i wygina w dół.
9) Orbicularis oculi: zamyka
powieki.
10) Frontalis: podnosi brwi i
otwiera szeroko oczy.
11) Masseter mięśnie
szkieletowe, które podnoszą
dolną szczękę, jak podczas
żucia.
12) Sternocleidomastoid: inny
mięsień szkieletowy, która
wygina głowę, odchylając ją
w bok, przekręcając
powierzchnię na przeciwną
stronę.

CONDUCTIVE WASHER

STAINLESS STEEL SPRING
EXTRACTABLE BAYONET-FIT
RING FOR CLEANING
AND MAINTENANCE
STAINLESS STEEL DOME
CELLULOSE SPONGE DOME

Zaawansowany system
ułatwiający szybkie
użycie Tua VISO.
Elektrody to elementy o zasadniczym znaczeniu,
ponieważ za ich pomocą, impulsy docierają do
skóry.
TUA VISO ma specjalne opatentowane
elektrody VP BOX. Te oryginalne sprężynowe
kopuły pokryte miękką gąbką umożliwiają
praktyczne umiejscowienie na każdej
powierzchni twarzy i delikatnym kontakcie ze
skórą; co więcej, ich działanie z wodą umożliwia
natychmiastowe użytkowanie, ponieważ nie
ma potrzeby stosowania specjalnych żeli
przewodzących. Elektrody VP BOX są samonawilżające, a także mają własny zbiorniczek
zawierający wystarczającą ilość wody koniecznej
do wykonania pełnego zabiegu; zapobiega to
ciągłemu nawilżaniu gąbek; aby je zwilżyć,
wystarczy nacisnąć.
Specjalne mocowania pierścieni umożliwiają
ich szybką wymianę i łatwe czyszczenie
zbiorniczka.

