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תודעת שירות ברמה
הגבוה ביותר בשוק
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Your wish is our technology

Renovae
 .פועל לטיני .
מתוך לשון המילה התחדשות ,אנגלית אמריקאית

התחדשות :חידוש מרמז על שחזור של
מה שהפך לישן או מפורק,
להחזירו למצב מקורי של רעננות ומרץ.
מילים נרדפות :לשחזר ,לרענן ,לחדש

מאז שנת  2014חברת רנובה מתמחה בתעשיית הבריאות
והיופי באמצעות טכנולוגיות חדשניות ליצירת מכשירי יופי ניידים
ברמה הגבוהה ביותר ,וכן מכשירי פיזיותרפיה והקלות מפני כאבים
בסטנדרטים ברמה עולמית כדי לעזור לאנשים להגיע לתוצאות
מקסימליות בהקלה על כאב וייפוי העור בנוחיות המירבית בביתם.
שלוחותיה ויוצאי פועלה של  RENOVAEכוללים גם מכוני יופי וספא
ברחבי העולם ,תחת האמונה כי "יש חשיבות עליונה לאיכות וששום
פרט אינו קטן מדי עבור החברה" .
צוות  RENOVAEהינם מומחים ובעלי ניסיון רב בבריאות העור,
כמו כן גם בטיפול הגוף ובכושר גופני ודואגים לתחזק מומחיותם
באופן שוטף על מנת להישאר בפיסגת ההתפתחויות האחרונות
בעולם בתחום הבריאות והיופי.

תוכן עניינים

הזמן לגלות

הגדרה מחדש
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מבוא

מערכות טיפולי פנים

טכנולוגיה

DERMAX

מכשירים לשימוש ביתי
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר

קולקציית ניקיון

11

חדשנות

חנויות KIOSK /
14
REDEFINE

ערכות טיפול פנים

16

להגדיר מחדש

46
REGENERATE

לחזור למוטב

INNOVEYE
קולקציית ארובת העין

PREMIUM COLLECTIONS
קטגוריה שמציעה מהדורות בלעדיות
וייחודיות

BIO LED-LIGHT MASK
מסיכת האורות
88
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ULTRON LED

RECOVERY

טיפול  LEDמיוחד עבור הפנים והגוף

קולקציית ריפוי הגוף
91
66

REDEFINE KIT

RESHAPE

ערכת טיפול פנים
ערכה מיוחדת המכילה את כל
טיפולי הפנים

קולקציית טיפוח הגוף
72

REACTIVE
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76

83

קטגוריית

טיפולי טיפוח פנים

מהדורות מיוחדות

בניית שרירים וחיזוק המבנה

93

RECOVERY KIT
ערכת פיזיותרפיה
ערכה ייחודית המחזיקה בכל טיפולי
הפיזיותרפיה

26

NECKGEN

95

קולקציית טיפוח צוואר

ONE OF A KIND

33

קולקציה יוקרתית המציעה את מסיכת
האורות בעיצוב בלעדי של שיבוץ
אבני חן ייחודיות

RENOFACE
קולקציית פנים
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חזון
גלי עולם חדש של טכנולוגיה מתקדמת

המשאלה שלך
הטכנולוגיה
שלנו

מכשירים
לטיפול ביתי
הטכנולוגיה

המתקדמת
ביותר
 RENOVAEמציגה מהפכה ברמת הטיפול בביתך ,עם האיכות הגבוהה
ביותר של מכשור טכנולוגי בכף ידך  -כדי לעזור לך לשמור על שגרת
הבריאות והיופי שלך במיטבה ולאורך זמן
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RENOVAE CATALOG

12

חדשנות

11

Your Wish Is Our Technology

חדשנות
ערכות לטיפול פנים

יופי שניתן להשיג

TM

REDEFINE

להגדיר מחדש
הכירו את הקולקציה החדשה והמתקדמת של  RENOVAEלשמירה על שגרת טיפוח
עור הפנים שלכם אשר מעניקה תוצאות מיידיות לשיפור העור בטכנולוגיות
החדישות ביותר.
ערכת ה  ReDefine״להגדיר מחדש״ טומנת בחובה את שלל הקולקציות לטיפולי הפנים.
מורכבת ממוצרי בריאות ,תמרוקים מזינים ,ומגוון המיכשור הטכנולוגי העדכני ביותר לתיחזוק
ושימור יופי ובריאות העור.
קטגוריה זו מציעה את הדרך הקלה והנוחה ביותר לקבלת הטיפולים היעילים
והחדשניים ביותר בשוק – והכל בכף ידך.
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HOME USE
ADVANCED
TECHNOLOGY

TECHNOLOGY INDUSTRY

17

TM

InnovEye

קולקציית העיניים
שפרי את הזוהר הכללי של מראה עינייך תוך צמצום מראה הקמטוטים
והקמטים בעזרת קולקציה זו.

קולקציית  InnovEyeיוצרה במיוחד עבור עיניים רגישות  -קולקציה זו מסייעת
בהפחתת מראה עיגולים כהים ,נפיחויות ,קמטים וקמטוטים.
הטכנולוגיות השונות בקטגוריה זו בשילוב עם התמרוקים הנבחרים שלנו עוזרים
להשגת עור חלק והדוק הרבה יותר סביב אזור העיניים.
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RENOVAE CATALOG

TM

EyeTech

מכשיר העיניים
מכשיר נייד קלאסי לטיפול באיזור העיניים
בעיצוב מלוטש ומובהק ,מה שהופך אותו לחיוני
ביותר לגברים ולנשים כאחד עבור
קבלת מראה יציב ,צעיר ורענן יותר
באזור העיניים.

ממריץ ייצור סיבי קולגן
מפחית עיגולים כהים ומראה עיניים עייפות
מטפל בנפיחיות ובשקיות מתחת לעיניים
מגביר את ספיגת המוצרים והחומרים המזינים
מהדק ומרכך קמטים בעיניים
מומלץ לטיפול בסירינגומה
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משלב טכנולוגיות עיסוי עם אפקט חימום ייחודי אשר
יקדם את ייצור סיבי הקולגן וימקסם כל ספיגת מוצר
מקדים.
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TECHNOLOGY

טכנולוגיות
גלי רדיו

תדרי רדיו
רמות אנרגיה ללא אבלציה משמשות
בדרך כלל כחלק מטיפולים אסתטיים
וטיפולים רפואיים שמסייעים להדק את
העור ולהפחית את השומן על ידי
ליפוליזה ואפופטוזיס כדי לקדם את
תהליכי הריפוי בעור.

הידוק העור בשימוש בתדרי רדיו שונים( )RFהיא טכנולוגיה
אסתטית .אנרגיית גלי הרדיו מחממת את הרקמות ומעוררת ייצור
קולגן טבעי על מנת להפחית את מראם של הקווים ,הקמטים,
הקימטוטים ,והעור הרפוי.
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REDEFINE

TM

NeckGen

קולקציית צוואר

גלה את חדשנותה של סדרת האנטי אייג'ינג של  RENOVAEלטיפוח הצוואר,
המרככת וממצקת את העור באזור הצוואר ומונעת נפיחויות ,קמטים ונפילות עור
באיזור הצוואר ,העורף והדקולטה.
קולקציית  NeckGenמסייעת בשיפור גמישות העור ומספקת מתיחה מוחשית
ונראית לעין תוך החלקת מראה קווי צוואר אופקיים על ידי שמירה על מראה צעיר
סביב איזור הצוואר.
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NECKGEN

TM

IllumiNeck

מכשיר הצוואר

חדשנות ה -IllumiNeck™-מכשיר צוואר
TM

שפותח במיוחד למיצוק והידוק
אזור הצוואר.

בשילוב של  3תאורות LED therapy
שעוזרות להילחם בהשפעות ההזדקנות ובשילוב עם פונקציית חימום ייחודית המתחממת
בהדרגה עד  42מעלות על העור ובתנודות מהירות לקידום התחדשות התאים.
מכשיר זה עובד גם בשילוב טכנולוגיית רטט חכמה כדי לעזור בהרפיית שרירי הצוואר
ומיצוק העור.
TM
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IllumiNeck

LED LIGHT TECHNOLOGY

RENOVAE CATALOG

 3מצבי הLED-
TM

IllumiNeck

מכשיר צוואר

אור כחול
משפר את מרקם העור
מפחית הופעת אקנה
הורס חיידקים בשכבות עמוקות יותר
מעדן נקבוביות
מחטא את העור בצורה עמוקה
מעולה לעור שמן ורגיש

אור ירוק
תכונות אנטי -דלקתיות להרגעת העור
מקדם מיקרו-סירקולציה
מפחית נקבוביות פתוחות
מפחית כתמים של נזקי שמש
מסייע בהפחתת מלזמה ופיגמנטציה
כמו גם צלקות אקנה
מאזן את רמות המלנין

צוואר מוצק ומעוצב
מפחית עור רפוי
מגביר את ספיגת המוצרים והחומרים המזינים

אור אדום

ממריץ ייצור סיבי קולגן ותאים פיברובלסטים
מפחית קמטים וקימטוטים

מחזק את חיוניות התאים
מאיץ את זרימת הדם
מסלק קווים דקים וקמטוטים
מגביר את ייצור סיבי הקולגן והאלסטין
מהדק וממצק את העור
מסייע לריפוי פצעים
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RENOVAE
TECHNOLOGY
CATALOG

A VARIETY OF
ADVANCED
DEVICES

״כל אדם
זכאי לגלות עולם חדש של טכנולוגיה
מתקדמת שתסתור ותשנה את הרגל
הטיפול הישן והמסורבל בעולם
הבריאות והטיפוח.״
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RENOVAE CATALOG

RenoFace
קולקציית הפנים

השגת עור בריא ומראה צעיר יותר עם
קולקציית  - RenoFaceהעוסקת במגוון
בעיות עור ומסייעת בהפחתת קמטים,
הידוק ומתיחת העור ,חיזוק ופיסול
שרירי הפנים  ,שיפור בריאות העור
שלך .
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REDEFINE

RENOFACE

TM

FaceSense X

 FaceSense Xהוא מכשיר חדש ומשופר ,המשתמש
בטכנולוגיית גלי רדיו ייחודית בשילוב עם טיפול פוטותרפיה

תאורות  LEDירוק ,כחול

ואדום ,כדי לסייע

בחדירת תכשירי עור הפנים לשכבת עור תאית
עמוקה יותר ,עד לקבלת עור מהודק ,מתוח וזוהר.

חידוש איכותי וחדשני זה מטפל בכל בעיות העור העיקריות באמצעות
 3תאורות  LEDפוטותרפיה המסייעות בהגנה מקסימאלית על עורכם.
TM
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FaceSense X

RENOVAE CATALOG

TM

FaceSense X

PHOTON THERAPY

תאורה ירוקה
מטשטש צלקות אקנה
מפחית נזקי שמש וסימני היפרפיגמנטציה
מדכא ומעכב יצירת מלנין בשכבות העמוקות
מרגיע את העור
מפחית מלזמה

תאורה אדומה
ממריץ ייצור סיבי קולגן
ממריץ יצור והתפתחות של תאי פיברובלסט
מפחית קווים וקמטוטים
מהדק וממצק את העור
מגביר את זרימת הדם
מרפא את העור
מקדם ומעודד את התחדשות העור

תאורה כחולה

מטפל באקנה
מנטרל חיידקים המזיקים לעור הפנים
מפחית בלוטות שמן מוגדלות
מחטא את שכבות העור העמוקות
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GalvanicTreatment

טיפול עם טכנולוגיות חימצון

טיפולי חמצן בעור משמשים לעידוד זרימת הדם ,להגברת חילוף החומרים
בתאים ולהפעלת אנזימים .טיפול זה מסייע בריפוי העור גם לאחר ניתוחים
ופציעות ומשפר את איכות ומוצקות השרירים והעור לאורך טווח.
טיפולי פנים גלווניים כוללים שימוש בחשמל קל-זרמים המורכבים מיונים חיוביים
ושליליים לרענון ,גירוי והצערת העור .גירוי חשמלי זה משתמש בתהליך מדעי
להובלת חלקיקים (יונים) בעלי טעינה חשמלית לעור דרך ג'לים טעונים באופן
חיובי או שלילי.

REDEFINE

TM

DerMax

קולקציית ניקיון הפנים

גלה דרך חדשה לשיפור בעיות עור רבות ושמירת ניקיון הנקבוביות שלך
בכדי למנוע היווצרות של ראשים שחורים ולבנים חדשים הנקראים קומדונים.
קולקציה זו נועדה לעזור לנקות את העור מפני בקטריות ,כימיקלים,
נקבוביות סתומות ,תאי עור מתים ,חיידקים וגודש כללי בעור ,מונע היווצרות
של מחלות עור ,גורם להתחדשות וחסינות העור ויעניק מראה קורן ורענן.
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DERMAX

TM

PoreFactor

פילינג יהלומים
זהו מכשיר יניקה חדשני ייחודי
שנועד לשאוב זיהומים וחיידקים
מהשכבות העמוקות ,המכשיר בעל
 4ראשים מתחלפים על פי בחירה.
מכשיר היניקה מקלף את שכבת תאי
העור המתים ומעודד את התחדשות
העור בצורה לא שוחקת באמצעות
פעולת ואקום עדינה.

כתוצאה מכך הנקבוביות נותרות מעודנות ונותנות מראה עור מושלם.

TM
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PoreFactor

R E G E N E R AT E
ReShape, ReActive, ReCovery
 התאוששות, הפעלה מחדש,שינוי צורה

Health and Wellness

HEALTH TECHNOLOGY

TM

ReGenerate

לחזור למוטב

הקדישו זמן לגופכם בעזרת ערכות טיפוח הגוף המתקדמות של ״רנובה״ ,
המסייעות לגירוי והמרצת הגוף ולחילוף החומרים המתחדשים.
בקטגוריית  ReGenerateתמצאו מספר קולקציות לטיפולי גוף שונים
 החל מהצרת היקפים ומתיחת העור ועד פיזיותרפיה וטיפולים בכאב תוךשימוש בהתפתחות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום.

Healthy BODY
Healthy MIND
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HIGH TECHNOLOGICAL
PHYSIOTHERAPY DEVICES

REGENERATE

TM

ReCovery

קולקציית ריפוי הגוף

קולקציית  ReCoveryמסייעת לחדירה עמוקה מתחת לפני
השטח של העור ,ומקדמת את התחדשות ותיקון תאי העור,
חיטוב השרירים ,הגברת זרימת הדם בכלל הגוף ,ומעודדת
ניקוז לימפתי והפחתת דלקות.
האביזרים השונים בקולקציה זו עוזרים לעורר את העצבים
שמתחת לשרירים וליצור אנדורפינים  -שהם משככי הכאבים
הטבעיים של הגוף שלנו.
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RECOVERY

TM

i12Massager

המסאג׳ר

המסאג׳ר משתמש בפולס חשמלי
במתח נמוך ,אשר מגרה את העצבים
מתחת לשרירים וגורם להם
לכיווץ והרפיה ומגביר את
זרימת הדם.

הדחף החשמלי המגיע מהפדים מגרה את העצבים באזור ,ושולח אותות
למוח לחסום אותות כאב רגילים ,ובכך מסייע בהפחתת תחושת כאב לטווח
TM

i12Massager

ארוך יותר.
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RECOVERY

Anti-Inflammatory
Gloves
TM

כפפות אנטי-דלקתיות

כפפות אלה מסייעות בהפחתת דלקות ונפיחויות באיזור הידיים.
סוג הדחיסה מהכפפות יספק לחץ על האצבעות הכואבות
ומפרקי הידיים.
מומלץ לחולי דלקת פרקים לשיפור ניידות המפרקים
וחופשיות האצבעות.

Anti-Inflammatory
Gloves
TM
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STRENGTHEN YOUR
WEAK JOINTS

RECOVERY

Reflexology
Slippers
TM

כפכפי הריפלקסולוגיה
נעלי בית רפלקסולוגים אלה מבוססות על רפלקסולוגיה של טיפול איזורי.

נעלי בית אלה מגבירות את זרימת הדם

בכפות הרגליים ,כמו גם

בכל רחבי הגוף והוכחו כמפחיתות דלקות ואף משפרות את תנועתיות
המפרקים הכללית.

טיפול זה מיועד במיוחד לאנשים הסובלים מסכרת ,כאבי ארתרייטיס
ומכפות רגליים רגישות.

Reflexology
Slippers
TM
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RECOVERY

TM

Electro-Belt

חגורה

טיפול ייחודי בחגורה זה משמש להפחתת כאבים
עזים באזורים גדולים יותר בגוף כגון באזורי
הגב התחתון והברך.
החגורה גם עוזרת להגביר את הניידות במפרקים
ויכולה לשמש גם כאביזר כושר.

הגירוי החשמלי של העצבים מסייע לגוף לייצר רמה גבוהה של משכך
הכאבים הטבעי שלנו הנקרא אנדורפין.
TM
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Electro-Belt

One Body
Treat it well
החזון שלנו הוא להקל על
בעיות כאב הקשורות למצבים
מסוימים כגון סוכרת ודלקת
פרקים ללא שימוש
בניתוחים או בשיטות
פיזיותרפיה קיצוניות
העלולות לגרום נזקים
לגוף בטווח הארוך.

REGENERATE

TM

ReShape

קולקציית טיפוח הגוף
שומרת על הגזרה שלך.
מפחיתה התפתחות צלוליטיס
וסימני מתיחה ,מקדמת את
מתיחת ומיצוק העור ,חיטוב
השרירים והגברת זרימת הדם,
ניקוז והפחתת עודפי שומן
באזור הירכיים.
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REGENERATE

ReShaper

TM

הרישייפר

הרישייפר פועל באמצעות טכנולוגיית תדרי
רדיו בשילוב עם טכנולוגיית פוטותרפיה,
תאורות LED

בצבע כחול ואדום במטרה

להשיג מבנה גוף רזה וחטוב יותר באמצעות
פירוק משקעי תאי השומן בגוף.

הרישייפר משתמש בטיפול
״מיקרו-רטט״ הפועל על ידי
עיסוי עמוק של כל שכבות
העור בתנודות מהירות המקדמות
את התחדשות תאי העור.
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גירוי חשמלי /

רטט

גירוי חשמלי ניתן לעיתים לחולים עם שיתוק פנים .עצבי הפנים פולטים בדרך
כלל דחפים חשמליים כדי לתת לשרירים את הטונוס והצורה שלהם.
כאשר עצבי הפנים נפגעים השרירים כבר לא מקבלים את המסרים הללו וכתוצאה
מכך השרירים נעשים חלשים .
גירוי חשמלי חיצוני יכול לחקות את הדחפים החשמליים הללו ולעזור להחזיר
את טונוס השרירים למיטבו

REGENERATE

TM

ReActive

קולקציית ריאקטיב

חזק את השרירים החלשים שלך בעזרת קולקציית
הספורט הזו ,העוזרת בטיפול המפחית כאבים,
דלקות ומשפר את זרימת הדם כדי לעזור לשרירים
להתכווץ ולהירגע כראוי.
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REACTIVE

TM

EMS

גירוי שרירים חשמליים או EMS
מהווה גרימת התכווצות שרירים
באמצעות דחפים חשמליים.

מכשור זו מגרה עצבים מוטוריים של השרירים .ממריצי שרירים
חשמליים משמשים למניעת ניוון שרירים ומסייעים בהקלה של
כאבים ובחיטוב השרירים.
TM
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EMS

World of Wellness

PREMIUM
COLLECTIONS

LIMITED EDITION

מהדורות בלעדיות

קולקציית הפרימיום מכילה מגוון רחב של טכנולוגיות
מתקדמות ובניהן קולקציית הרידיפיין המשלבת את
קדמת המכשור הטכנולוגי לטיפולי פנים ואת קולקציית
הריג'נרייט המשלבת טיפולי פיזיוטרפיה ביתיים ואישיים
בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
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בשנים האחרונות ההתקדמות בתחום העור והבריאות צמחה בצורה ניכרת,
אך שום דבר לא זכה לתשומת לב רבה כמו השימוש הבינלאומי בטיפול תאורות
ה( LED-דיודות פולטות אור) .הטיפול באור משמש כתוסף טיפול מרגיע ללא
כאבים לתיקון אתגרי העור .כוללים מצבים הקשורים לאנטי אייג'ינג ,אקנה,
דלקות ופיגמנטציה בעור.
עם התפתחות הטכנולוגיה ,אנשים אינם מוגבלים יותר לשימוש בתרופות
גנריות או טיפול סיעודי בקרום העור.
כיום הטיפול בשיטת טיפוח העור הפופולרי ביותר בעולם הוא התחדשות
פוטון .ארגון הרפואה הבינלאומי אישר את השימוש באורכי גל ספציפיים
של אור זה באמצעות חשיפה קרובה המשפרת את חיוניותם של תאי העור
והרקמות לשיקום והתחדשות של תאי עור חדשים.

הקולקציות המיוחדות כוללות את כל הטכנולוגיות החדשניות
ביותר בתחום עבור טיפוח ושימור הפנים ,וטיפולי בריאות
הגוף.
קטגוריה זו מציעה מהדורות בלעדיות בהן תוכלו לקבל את כלל
הטיפולים הדרושים עבורכם בערכה אחת.

TECHNOLOGY

LED Light Technology
טכנולוגיית לד
הטיפול בתאורות פוטותרפיה משמש כתוסף טיפול
מרגיע ללא כאבים לתיקון אתגרי העור.
השימוש באור לצרכי ריפוי מבוצע כבר שנים רבות ובתחומים
רפואיים רבים.
הפוטותרפיה לפנים היא אחד הכלים החשובים שאני משתמשת
בהם על מנת להגיע לשינוי בשכבות העמוקות של העור.
טיפול זה גורם לחידוש הפיברובלסטים ,האצת חילוף החומרים
בתא ,חידוש וגדילה של רקמות ,וכמו כן גם נחשב לטיפול
אנטי-בקטריאלי ומונע זיהומים בעור ומחייה אותו.
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SPECIAL EDITIONS

TM

BIO LED

מסיכת האורות
התפנקו בטיפול ביתי עוצמתי עם מסיכת
הפנים המפנקת לטיפול פוטותרפיה.
המסכה ממצקת ,מהדקת ,מעדנת
ומבהירה את העור בצורה מרגיעה
וללא כאבים כלל.
בטיפול ייחודי זה משתמשות דוגמניות
ושחקנים מפורסמים ,הטיפול מסייע
בגירוי סיבי הקולגן ומטפל בכמה
דאגות עור שונות.

הטכנולוגייה במסיכה זו היא שבעה טיפולי פוטותרפיה בתאורות  LEDהדוגלים בו ברחבי
העולם כפתרון לקמטים ,כתמי גיל ,הלבנה ,פסוריאזיס והתחדשות הפצעים .מדענים
אישרו כי לתאורת פוטותרפיה בצבע אדום ולגוונים שונים של אור  LEDיש השפעה
חיובית על תאי העור.
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BIO LED

BIO LED Light Mask
TM

מסיכת אורות
רנובה מציגה את מסכת אורות הפנים
המלכותית ״BIO-LED״ כפתרון האולטימטיבי
לקמטים ,אקנה ,כתמי גיל ,הלבנת עור,
פסוריאזיס והתחדשות פצעים באמצעות
אורכי גל ספציפיים של אור.

חדשנות איכותית זו משפרת את החיוניות של תאי העור והצערתן ומשפרת
את מצב העור הכללי באמצעות שימוש בתאורות פוטותרפיה.

BIO LED Light Mask
TM
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ULTRON
אולטרון
LED
TM

״רנובה״ מציגה  -ה״אולטרון״ ,המחדיר דיאודים המפזרים אור
לעור כדי לסייע בטיפול שיקומי לכלל בעיות העור .האולטרון מצויד
בארבע נורות  LEDמתכווננות.
האולטרון מציע שיטה בלעדית להצערת עור הפנים ועור
הגוף כאחד.
האולטרון פותח במיוחד לטיפול בכלל חלקי הגוף ,כולל אזור
הפנים כולו ,צוואר ודקולטה ,ידיים ,רגליים ופלגי גוף העליון
והתחתון.

TM

ULTRON LED

נורות  LEDייחודיות לגוף המקיימות אינטראקציה עם תאים אשר מגרים אותם
לייצר תאים חדשים המסייעים בהגברת סיבי הקולגן והאלסטין בגוף.
זהו אחד הפתרונות הטובים ביותר לאקנה ואנטי אייג'ינג.
TM

ULTRON LED

נורות  LEDמסייעות בשריפת שומנים ,הפחתת צלוליטיס ,ניקוי עור
מפגמים וכתמים כהים ,הפחתת דלקות והורדת סיכויי העור להצטלקויות.

TM

מערכת

״להגדיר מחדש״

ReDefine

Facial Care System

עם התפתחות הטכנולוגיה ,אוסף זה משתמש באורכי גל של
תאורות ובטכנולוגיות אחרות דרך חשיפה קרובה שיכולה לשפר
את חיוניותם של רקמות ותאי העור לשיקום ולשיפור העור
בצורה הטובה ביותר.

TM

TM

EyeTech

IllumiNeck

מכשיר הצוואר

מכשיר עיניים

חדשנות ה, IllumiNeck -הוא מכשיר צוואר

זהו מכשיר טיפולי לארובת
העין ,קלאסי ונייד בעל
עיצוב מלוטש ומובהק
ההופך אותו לחיוני
לגברים ולנשים כאחד על
מנת לקבל מראה מתוח,
זוהר ,צעיר ורענן יותר
סביב אזור העיניים.

אשר פותח במיוחד למיצוק והידוק אזור
הצוואר ,העורף והדקולטה.
טכנולוגיית הפוטותרפיה עוזרת להילחם
בהשפעות ההזדקנות בשילוב עם פונקציית
חימום ייחודית המתחממת בהדרגה עד 42
מעלות לקידום התחדשות תאי פיברובלסט.
TM

TM

פייס סנס אקס

FaceSense X

PoreFactor

מכשיר פילינג יהלומים
זהו מכשיר חדשני ייחודי שנועד

מכשיר ייחודי המשתמש בטכנולוגיית תדרי רדיו
בשילוב עם RED,GREEN&BLUE LED LIGHT

העמוקות ביותר של העור באופן

 Therapyכדי לסייע בהחדרת תכשרי עור הפנים לשכבת

לא שוחק באמצעות פעולת יניקת

עור תאית עמוקה יותר לקבלת עור מהודק ,בריא וזוהר.

ואקום .למכשיר  4ראשים מתחלפים

לשאוב זיהומים וחיידקים מהשכבות

לבחירת הפעולה הרצויה ,כולל ראש
כוסות רוח המטפל בכאבים באיזור
הגוף.

וכמובן טכנולוגיית רטט חכמה התומכת
בהחדרת החומרים ,חיזוק שרירי הצוואר
ומיצוק העור.

ערכת

ריפוי הגוף

TM

ReCovery

Physiotherapy Multi System
אוסף זה נועד לסייע בהחלמה של מצבים המאובחנים בדרך
כלל על ידי אנשי מקצוע רפואים .הערכה מספקת מכשירים
חדשניים ואביזרים נלויים

TM

חגורה

TM

Electro-Belt

i12Massaager

מסאג'ר

משמשת להפחתת כאב עז באזורים גדולים יותר
בגוף כמו באזורי הגב התחתון והברך.

TM

TM

Anti-Inflammatory Gloves

כפפות אנטי דלקתיות
מפחית דלקות ונפיחויות וכמובן מחזק את המפרקים.

Reflexology Slippers

כפכפי רפלקסולוגיה
הכפכפים מגבירות את זרימת הדם בכפות הרגליים כמו גם
בכל הגוף ומוכיחות כמפחיתות דלקות ומשפרות את
תנועתיות המפרקים הכללית.

מכשיר פיזיותרפיה לשימוש ביתי ,מכשיר העובד על
דופק חשמלי במתח נמוך שמגרה את העצבים מתחת
לשרירים וגורם להתכווצות והרפיה ומגביר את זרימת
הדם.

ONE
OF A

KIND

הצגת האוסף המיוחד  .ONE OF A KINDקולקציה ייחודית זו מציעה לכם
לבחור מסכת תאורות פוטותרפיה מפוארת משלכם בעיצוב אישי,
המשלבת שיבוץ אבני קריסטל בגוונים שונים.

עיצוב מיוחד זה נעשה בעבודת יד והוא אחד ויחיד מסוגו
אשרנותן לך את ההזדמנות להחזיק מסיכה ייחודית וחדישה
שאין כדוגמתה בכל העולם.

אנחנו מאמינים שכל בן אדם זכאי לגלות עולם חדש של טכנולוגיה
מתקדמת שתסתור את ההרגלים הישנים והמסורבלים בעולמות הבריאות.
מטרתינו היא לבנות רשת טיפולי בריאות ויופי ברחבי העולם ,כחברה
מובילה בתחום הטכנולוגיה הקלינית וההפצה של ציוד ביתי מתקדם.

