
EQUIPAMENTO DE 
RADIOFREQUÊNCIA QUE 
MELHORA O TÔNUS DA 

PELE E ATUA NA 
REDUÇÃO DE GORDURAS 

LOCALIZADAS.

ANVISA: 80991690003

É capaz de agir tanto em camadas mais superficiais 
até em tecidos mais profundos. Estimula a produção 
do colágeno e da elastina, promovendo melhoria no 
tônus. Além de atuar na quebra da gordura, redução 
de medidas e definição do contorno dos braços, 
abdômen e coxas, também atua na melhoria do 
contorno do rosto, diminuindo a papada e 
levantando o olhar.

O Exilis-Elite proporciona resultados duradouros e 
quantitativos neste sistema estético não cirúrgico. Todas 
as áreas podem ser facilmente tratadas e melhoradas. 
Exilis-Elite também complementa o tratamento pré e pós 
técnicas de lipoaspiração invasivas.

Ÿ Região da boca;

Ÿ Pernas e Joelhos;
Ÿ Barriga e Flancos;
Ÿ Braços e Pescoço;

Ÿ Região íntima;

Ÿ Papada e contorno do rosto.

Ÿ Região dos olhos;

Ÿ Culote;

Ÿ Glúteos;

O que o Exilis Elite trata?
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Tecnologia avançada e inovadora

Tecnologia avançada e inovadora, o Exilis-Elite é um sistema 
não invasivo que veio revolucionar os tratamentos de 
remodelação corporal. Elimina a gordura indesejada e 
aumenta a firmeza e o tónus da pele, combatendo gorduras 
localizadas, rugas e flacidez, de forma rápida, eficaz e indolor.

O Exilis-Elite é um procedimento não invasivo e eficaz para a 
Flacidez em redor do umbigo, braços e parte interna das coxas; 
e destruição da Gordura.

A refrigeração em camadas significa simplesmente , que a 
energia se entrega a diferentes profundidades do tecido. A 
troca de refrigeração durante o tratamento permite tratar desde 
o tecido profundo até a camada superficial.

MÉTODO AVANÇADO DE 
REFRIGERAÇÃO EM CAMADAS

Ÿ Tratamentos faciais
Ÿ Rejuvenescimento
Ÿ Redefinir a aparência
Ÿ Reduzir as rugas
Ÿ Tratar a flacidez

Recomendações

Ÿ Odontologista

Ÿ Biomédico
Ÿ Enfermeiro
Ÿ Farmacêutico
Ÿ Fisioterapeuta
Ÿ Médico

PÚBLICO ATENDIDO



O que o EXILIS® ELITE trata?

rosto costas braços abdômen

flancos glúteos PERNAS coxas

culotes JOELHOS

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

Diferenciais na Locação 
do EXILIS® ELITE

Um dos mais 
modernos 
tratamentos.

Rápido e Eficaz

O tempo médio de 
cada sessão é de 
aproximadamente 30 
Minutos.

Tempo da Sessão

O número 
recomendado para 
modelar o corpo é de 
4 a 6 sessões.

Número de Sessões

Possibilidade em 12 
horas é de aprox. R$ 
5.300,00 - Líquido.

Ganhos

oLHOS E bOCA REGIÃO ÍNTIMA



Principais Dúvidas

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de EXILIS® 
ELITE 100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos

O segredo está na combinação 
de duas energias 
complementares – ultrassons e 
radiofrequência – em emissão 
contínua e simultânea. Por um 
lado, o tecido adiposo é 
eliminado (lipólise), resultando 
na redução do volume e por 
outro, é estimulada a produção 
de colagénio, tonificando a 
pele. O equipamento foi 
submetido a numerosos 
estudos que comprovaram a 
sua eficácia e segurança, tendo 
inclusivamente a aprovação da 
FDA (agência reguladora 
americana do medicamento e 
de dispositivos médicos). Com 
múltiplos programas, o Exilis 
adapta-se às diferentes zonas 
do corpo e às necessidades 
específicas de cada pessoa.

Quais são os tratamentos 
que o Exilis-Elite é 
recomendado?

Como funciona o Exilis-Elite?

O tratamento com Exilis-Elite é 
recomendado para : gordura 
localizada, flacidez e sinais de 
envelhecimento, onde o 
exercício e a dieta não trazem 
resultados.

O que é o tratamento com 
Exilis-Elite?

Exilis-Elite é um aparelho 
capaz de alcançar resultados 
rápidos e cientificamente 
comprovados.A radiofrequência 
monopolar focalizada e o 
sistema Cooling (sistema de 
resfriamento) tratam a gordura 
localizada e a flacidez de forma 
não invasiva, sem tempo de 
recuperação e sem 
desconforto. O diferencial 
desse aparelho é uma 
radiofrequência monopolar, que 
tem maior comprimento de 
onda capaz de atingir camadas 
mais profundas da pele, 
possibilitando controlar a 
profundidade do foco, através 
de ajustes no resfriamento. 
Quanto mais resfriada a região 
(portanto mais protegida para 
não queimar), mais ondas 
serão direcionadas para a 
gordura, o que favorece o 
tratamento de pessoas com 
pouca, média ou muita gordura. 
Pode ser aplicado em qualquer 
área (pequenas ou grandes) do 
corpo. Não causa dor nem 
ardência.

Antes e Depois com EXILIS® ELITE



Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de EXILIS® 
ELITE 100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos
Principais Dúvidas

O número recomendado para 
modelar o corpo é de 4 a 6 
sessões. Os tratamentos 
geralmente são programados 
com intervalos semanais e os 
pacientes relatam melhorias 
visíveis depois da segunda 
sessão de tratamento.

Qual o Número de Sessões 
para ter resultados com 
Exilis-Elite?

Quais os cuidados do 
paciente durante o 
tratamento?

Os pacientes durante o 
tratamento devem procurar se 
hidratar de 3 em 3 horas, 
procurar fazer uma atividade 
física por pelo menos 30 
minutos durante o dia e realizar 
massagem modeladora para 
remover as toxina e a gordura 
que foi dissolvida durante o 
tratamento.

Ÿ Trata todas as áreas do 
rosto e do corpo;

Porque escolher o Exilis-Elite 
a outros tratamentos?

Ÿ Resultados rápidos e 
duradouros, devido à 
eliminação e isolamento das 
células gordas;

Ÿ Não necessita de tempo de 
recuperação;

Ÿ Não há necessidade de 
anestesia ou internamento;

Ÿ Sessões de tratamento 
rápidas;

Ÿ Não provoca dor:

Ÿ Está cientificamente 
comprovado e clinicamente 
testado.

Ÿ Pacemaker;
Ÿ Problemas vasculares 

(derrames severos e 
varizes);

Quais as principais Contra 
indicações do Exilis-Elite?

Ÿ Problemas oncológicos;

Ÿ Próteses e implantes 
metálicos;

Ÿ Área ulcerada ou 
infecionada;

Ÿ DIU de cobre;

Ÿ Gravidez;
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