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Com Criofrequência temos o resultado imediato, 
tanto no sentido de Lifting instantâneo quanto na 
redução de medida, provando mais uma vez o 
porque que essa nova tecnologia têm ganhado cada 
vez mais espaço no mercado: credibilidade, 
qualidade, segurança, alta tecnologia e o mais 
importante, resultados duradouros!

su
lla
se
r.c
om
.br

Já pensou em eliminar aquelas 
incomodas gorduras localizadas e 
ao mesmo tempo acabar com a 
flacidez? Com o Body Health BHS 
156 Full agora é possível!

Ÿ Telangiectasias e 
hiperpigmentações

Ÿ Tratamento de flacidez de pele 
corporal e facial

INDICAÇÕES

Ÿ ratamento de perda de gordura T
localizada e remodelagem 
corporal

Ÿ Rejuvenescimento e linhas de 
expressão

Ÿ Tratamento da celulite 
(Lipodistrofias genóides)



Tratamento 
Simultâneo para 
flacidez e gordura 
localizada.

Criofrequência

Tecnologia Multifrequência

A Multifrequência tem a vantagem de oferecer canais de 
frequência diferentes. HIGH / MEDIUM / LOW e MIX, sendo 
que o último combina os 3 tipos de frequências, permitindo uma 
aplicação mais uniforme.

Cada canal de frequência é orientado com precisão até uma 
profundidade de penetração específica. As áreas mais finas, 
como o contorno dos olhos e a testa são tratados usando a alta 
frequência. Para áreas como rosto, pescoço, mãos geralmente 
são indicadas frequências médias ou baixas. O abdômen, 
pernas, braços, nádegas, são tratados com baixa frequência 
ou MIX.

Ultrassom cavitacional 
multifocado de alta 
intensidade.

HIMFU + DERMOLED

Tratamento exclusivo 
para rejuvenescimento 
na região dos olhos.

Radiofrequência

Novo design com alteração do tamanho 
do polo central, emissor de Monopolar o 
que permite um melhor contato com a pele 
permitindo entregar mais energia para 
melhores resultados para gordura 
localizada.

NOVO APLICADOR CRIOFREQUÊNCIA



aplicaçõesFacial e Corporal

Ÿ Celulite;
Ÿ Flacidez;

Ÿ Gordura localizada;
Ÿ Marcas de expressão;
Ÿ Rugas.

indicações

Ÿ Rejuvenescimento e linhas de expressão;

Ÿ Tratamento da celulite (Lipodistrofias genóides).
Ÿ Telangiectasias e hiperpigmentações;

Ÿ Tratamento de flacidez de pele corporal e facial;

Ÿ Tratamento de perda de gordura localizada e remodelagem 
corporal;

contraindicações
Ÿ Câncer de pele;
Ÿ Gravidez e amamentação;
Ÿ Implante de metal ou silicone na área a ser tratada;

Ÿ Epilépticos.
Ÿ Corticóides e Dermatites;

Ÿ Marcapasso;

Público atendido
Ÿ Biomédico
Ÿ Enfermeiro
Ÿ Farmacêutico

Ÿ Médico
Ÿ Fisioterapeuta

Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento BHS 156 FULL. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do BHS 156 FULL

Os resultados já são 
visíveis em torno de 
4 sessões após o 
início do tratamento.

Rápido e Eficaz

A sessão dura em 
torno de 40 minutos 
dependendo da área 
tratada.

Tempo da Sessão

A indicação para um 
bom resultado é de 
no mínimo 6 a 8 
sessões, 1 vez por 
semana.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de 
aproximadamente R$ 
4.500,00 - Líquido

Ganhos



O que o BHS 156 FULL trata?

rosto costas braços abdômen

flancos glúteos perNAS coxas

culotes JOELHOS

Antes e Depois com BHS 156 Full

Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento BHS 156 FULL. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do BHS 156 FULL

Os resultados já são 
visíveis em torno de 
4 sessões após o 
início do tratamento.

Rápido e Eficaz

A sessão dura em 
torno de 40 minutos 
dependendo da área 
tratada.

Tempo da Sessão

A indicação para um 
bom resultado é de 
no mínimo 6 a 8 
sessões, 1 vez por 
semana.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de 
aproximadamente R$ 
4.500,00 - Líquido

Ganhos



Principais Dúvidas

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de BHS 156 Full 
100% online com certificado 
pela maior empresa de 
tecnologia estética do país.

Treinamentos

O efeito Joule é o principal 
efeito térmico da 
radiofrequência ao atravessar o 
organismo efetuando a 
produção de calor. Do efeito 
térmico ocorre outro efeito que 
é a vasodilatação periférica 
local, devido ao calor gerado 
consegue-se um aumento do 
fluxo sanguíneo e, portanto se 
produz uma melhora do 
trofismo, da oxigenação e do 
metabolismo celular.

Qual a diferença para outros 
equipamentos?

É uma onda eletromagnética 
que gera calor por conversão, 
compreendida entre 30 KHz e 
300 MHz, sendo a frequência 
mais utilizada entre 0,5 a 1,5 
MHz. As correntes que se 
encontram abaixo do 3.000 
Hertz (Hz) são empregadas na 
eletroestimulação e 
eletroanalgesia.

Ÿ Equipamento gera calor 
intenso dentro da pele e fora 
funciona em temperaturas 
abaixo de zero;

Ÿ Tecnologia que realiza o 
tratamento da superfície e 
da profundidade da pele 
simultaneamente;

Ÿ É multipolar possui 
frequência superior às 

Ÿ Aplicadores faciais e 
corporais diferenciados por 
terem mais pólos para 
reforçar a emissão de calor 
multipolar-tripolar-bipolar-
monopolar;

Ÿ Sessões rápidas, seguras, 
NÃO INVASIVAS, e com 
resultados instantâneos e 
duradouros;

Ÿ Acessórios feitos 
inteiramente de material 
hipoalérgico de acetato de 
polivinil e aço cirúrgico de 
alta qualidade;

Ÿ Tela de toque moderno com 
um software simples e de 
fácil utilização, simplifica o 
uso do computador;

Como funciona a 
Criofrequência?

Ÿ Glúteos;

Ÿ Imediato e apresenta um 
efeito lifting duradouro 
nunca visto antes. Crio-
radiofrequência, nova 
terapia que produz o 
“choque térmico” produz 
resultados.

Quais as áreas para o 
tratamento corporal?

radiofrequências 
tradicionais;

Ÿ Abdômen;

Ÿ Culotes;

Ÿ Interno de Joelhos;
Ÿ Interno de Coxas;

Ÿ Dorso;

Ÿ Tecnologia “Multifrequencial” 
composto o sistema 
frequencial MIX que utiliza a 
energia de forma eficiente, 
concentrando-se sobre o 
ponto exato onde pretende 
realizar o tratamento;

Ÿ Flancos;

Ÿ Braços.

Quais as áreas para o 
tratamento facial?

Ÿ Olhos;
Ÿ Maça do rosto;
Ÿ Boca;
Ÿ Papada;
Ÿ Pescoço;

Ÿ Hipertrigliceridemia;

Ÿ Hernia abdominal;
Ÿ Pós operatório imediato;

Ÿ Colo.

Ÿ Hepatite;
Ÿ Câncer;

Ÿ Marcapassos;
Ÿ Implantes de metal;

Ÿ Gravidez e amamentação;

O que é Ultrassom 
Cavitacional?

Ÿ Qualquer patologia ativa.

Ÿ Coagulação pobre;

Ÿ Problemas de tireóides;

Quais as contraindicações 
para o tratamento?

Ÿ Hipercolesterolemia familiar;

Ÿ Lesões e infecções de pele;

O Ultrassom Cavitacional, 



Principais Dúvidas

Essa tecnologia se diferencia 
do ultrassom estético 
convencional por ter uma 
frequência mais baixa, o que 
permite que seu poder de 
penetração na pele seja muito 
superior. Enquanto os 
ultrassons convencionais agem 
somente na gordura superficial, 
a ultracavitação consegue 
atingir camadas de gordura 
mais profundas.

O foco do Ultracavitação é 
seletivo, ou seja, as ondas 
conseguem atingir somente os 
adipócitos sem causar nenhum 
dano nas estruturas 
adjacentes, como vasos 
sanguíneos, nervos ou 
músculos.

também chamado de 
ultracavitação, age através de 
ondas sonoras de baixa 
frequência, com vibrações 
superiores às que o ouvido 
humano é capaz de identificar.

Através das vibrações geradas 
pelas ondas sonoras do 
Ultrassom Cavitacional, há uma 
formação de microbolhas nas 
células adiposas que, com o 

Como é a ação da Ultrassom 
Cavitacional na quebra da 
gordura?

Ÿ Deixa o tecido mais 
saudável pela eliminação da 
gordura;

acúmulo de energia gerado 
pelas vibrações, aumentam de 
volume e se tornam instáveis.

Quais são os benefícios da 
Ultracavitação?

Ÿ Dissolução das células de 
gordura profundas e 
superficiais;

Ÿ Remodelação corporal e 
redução de medidas em um 
curto período de tempo;

Nesse processo, chega um 
determinado momento que 
essas células se rompem, o 
que provoca um 
“derramamento” de gordura no 
organismo, que é drenado e 
eliminado pelo sistema linfático.

É muito importante aliar uma 
rotina de atividades físicas e 
ingestão de líquido, para ajudar 
nessa eliminação da gordura 
liberada no organismo.

Ÿ Redução da gordura 
localizada, através da 
lipólise;

Ÿ Melhora da celulite.

Ÿ Tratamento não invasivo, 
indolor e sem efeitos 
colaterais;

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de BHS 156 Full 
100% online com certificado 
pela maior empresa de 
tecnologia estética do país.

Treinamentos
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