
ULTRASSOM MICRO E 
MACROFOCADO PARA 
LIFTING, FLACIDEZ E 

REDUÇÃO DE 
GORDURA LOCAL.

ANVISA: 80380269001

Coagulação, cicatrização de feridas e remodelação 
de colágeno. A geração de calor a 65,4 ° C na área 
de tratamento provoca coagulação auxiliando no 
processo de cicatrização de feridas do sistema 
imunológico do corpo, ativando com eficiência a 
produção de colágeno.

É a solução que você procura para o tratamento dos 
seus pacientes!

Ultrassom Microfocado é um tratamento para flacidez 
facial que produz micropontos de coagulação na epiderme 
e na derme induzindo um processo inflamatório onde 
haverá produção de novo colágeno e reestruturação das 
antigas fibras de sustentação. Existem dois tipos de 
flacidez: a muscular e a dérmica.

Ÿ Eliminação de gordura nos 
quadris e flancos;

Ÿ Hiperpigmentação do rosto;

Ÿ Sinais de Envelhecimento;

Ÿ Papada.

Ÿ Linhas finas;

Ÿ Rugas;

Ÿ Aumento da elasticidade da 
pele;

O que o Ultraformer III trata?
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Máxima Eficácia
Flacidez, Lifting Facial e Contorno Corporal

Público atendido
Ÿ Biomédico
Ÿ Enfermeiro
Ÿ Farmacêutico
Ÿ Fisioterapeuta
Ÿ Médico
Ÿ Odontologista

Confira um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento Ultraformer III. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do ultraformer III

Um dos mais 
modernos 
tratamentos.

seguro e Eficaz

O tempo médio de 
cada sessão é de 
aproximadamente 80 
Minutos.

Tempo da Sessão

O número 
recomendado para 
tratamento corporal é 
de 3 sessões, e facial 
é de 1 sessão.

Número de Sessões

Possibilidade em 6 
horas é de 
aproximadamente R$ 
9.000,00 - Líquido.

Ganhos

ULTRASSOM DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO

TRATAMENTOS 
CORPORAIS E FACIAIS

ALTO PICO 
DE POTÊNCIA

PROCEDIMENTOS 
NÃO INVASIVOS

7 TIPOS DE TRANSDUTORES 
MICRO E MACROFOCADOS

REPETIÇÃO AUTOMÁTICA 
DE DISPAROS

FÁCIL NAVEGAÇÃO SEM DOWNTIME 
PARA O PACIENTE



O que o ultraformer iii trata?

contorno corporal flacidez gordura localizada lifting facial

rugas papada

Antes e Depois com ultraformer iii 

Confira um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento Ultraformer III. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do ultraformer III

Um dos mais 
modernos 
tratamentos.

seguro e Eficaz

O tempo médio de 
cada sessão é de 
aproximadamente 80 
Minutos.

Tempo da Sessão

O número 
recomendado para 
tratamento corporal é 
de 3 sessões, e facial 
é de 1 sessão.

Número de Sessões

Possibilidade em 6 
horas é de 
aproximadamente R$ 
9.000,00 - Líquido.

Ganhos



BENEFÍCIOS PARA OS SEUS PACIENTES

Os pacientes podem optar por receber procedimentos 
personalizados para várias preocupações, tudo em um único 
tratamento. Sem qualquer tempo de inatividade, o 
ULTRAFORMER III oferece a solução para garantir o máximo 
de conveniência e conforto, seguido por resultados 
impressionantes.

Projetado com recursos infinitos, oferecendo infinitas 
combinações de regimes de tratamento, o ULTRAFORMER III 
é adequado para pacientes com várias preocupações.

Trata contorno do 
rosto, flacidez e a 
papada, criando 
uma ancoragem 
muscular na área.

ULTRA 
DOUBLECHIN

ULTRA HANDS
Prevenção e 
tratamento de 
flacidez para as 
mãos. Resgate a 
beleza das mãos.

Remodelação do 
colágeno e redução 
de rugas e flacidez.

ULTRA LIPS ULTRA LIFT EYES
Olhar mais radiante 
com efeito lift 
imediato e redução 
de linhas finas e 
bolsas.

ULTRA BUMBUM 
UP
Bumbum mais firme 
e empinado.

Apresenta resultados clínicos impressionantes para ajudar 
a q u e l e s  q u e  q u e r e m  a l c a n ç a r  o  t ã o  s o n h a d o 
rejuvenescimento.

SATISFAÇÃO DOS
PACIENTES

97% Abdômen

96% Coxas

97% Bochechas

Protocolos do Ultraformer III



Principais Dúvidas

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

Treinamentos

O que é ultrassom 
Microfocado?

No corpo

O Ultraformer III é um aparelho 
de ultrassom que atua de forma 
micro e macrofocada, ou seja, 
atua tanto nas partes mais 
profundas e quanto nas mais 
superficiais da pele. Tem o 
poder de promover um lifting 
facial não-cirúrgico, 
combatendo a flacidez da pele.

Quantas sessões são 
indicadas?

Ultrassom Microfocado é um 
tratamento para flacidez facial 
que produz micropontos de 
coagulação na epiderme e na 
derme induzindo um processo 
inflamatório onde haverá 
produção de novo colágeno e 
reestruturação das antigas 
fibras de sustentação. Existem 
dois tipos de flacidez: a 
muscular e a dérmica.

Na face

O que é Ultraformer III?

O que faz o Ultraformer?

Por ser uma técnica muito 
versátil, ela pode ser realizada 
em várias regiões, como:

Área do pescoço, mandíbula, 
terço inferior, pálpebras, 
próximo dos olhos e fronte.

Em quais regiões do corpo 
pode ser realizado?

O Ultraformer III é um 
equipamento que representa 
uma nova geração de 
ultrassom, pois combina a 
entrega focada de energia a 
uma tecnologia micro e 
macrofocada, ou seja, ideal 
para tratar áreas menores e 
maiores de face e corpo.

Região do colo, papada, pré-
axilar, mãos, braço, abdômen, 
coxas e panturrilha.

O recomendado é 01 (uma) 

Não é necessário tempo de 
inatividade após o tratamento, 
podendo voltar ao trabalho ou 
participar de uma aula de ioga 
depois de receber o tratamento 
com o ULTRAFORMER III. Os 
pacientes observarão as 
mudanças positivas 
imediatamente após o 
procedimento, que irá 
aumentar gradualmente ao 
longo do tempo, dependendo 
da área tratada.

sessão anual para o tratamento 
facial e 03 (três) sessões para 
o corporal.

Qual o tempo de 
recuperação?

Quais os cuidados do 
paciente durante o 
tratamento?

Não é necessário nenhum 
cuidado especifico pós 
tratamento.

Como o ULTRAFORMER III 
remove a gordura do corpo?

Há algum efeito colateral?

Alguns pacientes podem 
apresentar leve vermelhidão e 
inchaço nas áreas tratadas, 
variando de algumas horas até 
alguns dias. Também pode 
ocorrer contusões temporárias 
e dormência nas áreas 
tratadas, mas tais respostas 
não devem justificar uma visita 
à sala de emergência!

Os cartuchos aplicados na pele 
destroem e matam uma 
camada específica de células 
de gordura, que são então 
transferidas através do sistema 
linfático do corpo para o fígado. 
Os resíduos de células de 
gordura, alvos dos cartuchos 
ULTRAFORMER III são 
eliminados naturalmente 
através do metabolismo do 
corpo, muito semelhante ao 
processo de consumo diário de 
alimentos!
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