
SEGURA E EFICAZ, 
SUA TECNOLOGIA 

É ÚNICA.

O Vanquish é uma radiofrequência seletiva, não 
invasiva, sem contato e indolor, que aquece o tecido 
adiposo até causar a apoptose (morte prematura 
celular). Enquanto os tecidos ao redor não sofrem 
nenhum dano.

ANVISA: 80991699001

A maravilhosa tecnologia do Vanquish foi 
aprovada pelo FDA em 2014, e está há menos de 
um ano no Brasil.

O Vanquish distribui a energia com base no tecido 
adiposo. O dispositivo ajusta, constantemente, a 
distribuição de energia, de forma a induzir e manter um 
aquecimento homogéneo. Uma vez que os adipócitos 
atinjam a temperatura terapêutica, tornam-se apoptóticos, 
o que resulta na sua morte celular.

Ÿ Braços;

Ÿ Abdômen;

Ÿ Joelhos;

Ÿ Coxas;
Ÿ Bananinha.

Ÿ Flancos;

Ÿ Costas;

O que o Vanquish trata?
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sua tecnologia é única

Proporcionando resultados realmente significativos, o 
VANQUISH é o novo líder mundial dos tratamentos não-
invasivos para redução de medidas da região abdominal.

Segura e eficaz, sua tecnologia é única. Ou seja, nada 
produzido até hoje se assemelha a este equipamento.

É uma máquina tão surpreendente que nos aproxima de um 
futuro distante. Sua tecnologia foi aprovada pelos principais 
órgãos reguladores do mundo,  como o Food and Drugs 
Administration FDA Americano, e ainda possui o selo C.E. da 
Comunidade Européia.

É possível tratar toda a superfície abdominal anterior e 
posterior de um só vez e de forma uniforme. Isso porque o 
paciente fica posicionado entre as placas do aparelho sem 
contato, e a radiofrequência aquece simultaneamente 
abdômen, flancos e costas. Você consegue tratar tudo de uma 
vez e de forma homogênea.

VANTAGENS DO EQUPAMENTO

tecnologia
sem contato

desenhado para
todas as pessoas



POR QUE MOTIVO AS PESSOAS ESTÃO 
DIZENDO “SIM” AO VANQUISH

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

Diferenciais na Locação 
do VANQUISH

Os resultados 
começam a surgir 
cerca de 30 dias 
após o tratamento.

Rápido e Eficaz

A sessão dura em 
torno de 45 minutos 
dependendo da área 
tratada.

Tempo da Sessão

A indicação para um 
bom resultado é de 
no mínimo 4 
sessões.

Número de Sessões

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

Ganhos

NÃO ESTÁ LIMITADO 
A UM IMC < 30

EM TODA A EXTENSÃO 
DOS FLANCOS

SEM 
CONSUMÍVEIS

COMPROVADO 
POR ESTUDOS 

SEM
DOWNTIME

SEM CIRURGIA E 
SEM ANESTESIA

Contrariamente a 
outros procedimentos 

de modelação 
corporal, esta terapia 
não está limitada a 

um IMC de 30.

Um tratamento 
corporal para toda a 

área dos flancos, sem 
irregularidades ou 

linhas de 
demarcação.

Sem consumíveis e 
com o maior diâmetro 
de feixe da indústria, 

pode tratar mais 
pacientes.

A RF™ seletiva 
provoca uma redução 

volumétrica na 
camada de gordura e 

um aumento 
significativo do índice 

apoptótico*.

Não-invasivo e sem 
tempo de paragem - 

para que possa 
continuar a sua vida 

normal depois de 
uma sessão de 

tratamento.

Melhorias estéticas 
sem o custo e o 

tempo de 
recuperação de uma 

cirurgia.



O que o VANQUISH trata?

rosto costas braços abdômen

flancos glúteos PERNAS coxas

culotes JOELHOS

Antes e Depois com VANQUISH

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

Diferenciais na Locação 
do VANQUISH

Os resultados 
começam a surgir 
cerca de 30 dias 
após o tratamento.

Rápido e Eficaz

A sessão dura em 
torno de 45 minutos 
dependendo da área 
tratada.

Tempo da Sessão

A indicação para um 
bom resultado é de 
no mínimo 4 
sessões.

Número de Sessões

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

Ganhos

pescoço papada



Principais Dúvidas

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

Treinamentos

O Vanquish promove um 
aquecimento uniforme e 
seletivo do tecido que, quando 
atinge a temperatura correta, 
dissolve lentamente a gordura. 
As células de gordura são 
absorvidas pelo organismo e 
eliminadas naturalmente, sem 
sobrecarregar nenhum órgão, 
como fígado ou rins.

O que é o Vanquish?

Normalmente são 
recomendadas 4 sessões, 
sendo feitas semanalmente.

Abdômen, Flancos, Coxas, 
Costas (gordura do sutiã), 
Braços (Asas de Morcego), 
Joelhos, Coxa superior 
posterior (bananinha).

Quantas sessões são 
necessárias no Tratamento?

É uma radiofrequência seletiva, 
sem contato e não-invasiva, 
para tratamento de remoção de 
gordura.

Como funciona o Vanquish?

O que o Vanquish Trata?

Aproximadamente 45 minutos.

É possível tratar toda a 
superfície abdominal anterior e 
posterior de um só vez e de 
forma uniforme. Isso porque o 
paciente fica posicionado entre 
as placas do aparelho sem 
contato, e a radiofrequência 
aquece simultaneamente 
abdômen, flancos e costas. 
Você consegue tratar tudo de 
uma vez e de forma 
homogênea.

Quais as Vantagens do 
equipamento?

Quem não pode fazer?

Quanto tempo dura cada 
sessão?

Gestantes, mulheres que 
possuam DIU de cobre, ou 
pessoas com qualquer tipo de 

O que acontece com as 
células adiposas?

As células adiposas que 
atingem e mantêm a 
temperatura terapêutica irá, 
eventualmente, ser eliminadas 
através de um processo natural 
conhecido como apoptose ou 
morte programada das células.

Não. A única coisa que se 
sente é calor. Quanto maior a 
quantidade de gordura 
localizada, maior é o calor!

prótese metálica ou 
marcapasso.

O procedimento é doloroso?

Pacientes com uma boa saúde 
de uma forma geral com 
gordura localizada no abdômen 
e em outras regiões que 
mesmo com dieta e exercícios 
não consegue resolver o 
problema.

Desde que o paciente 
mantenha o peso e estilo de 
vida atual, os resultados devem 
permanecer por um período de 
tempo indeterminado.

Qual a diferença desse 
aparelho com a criolipólise?

Com o Vanquish é possível 
tratar gordura localizada sem o 
toque no paciente. Tendo um 
resultado de até 40% da 
gordura tratada, enquanto com 
a Criolipólise apenas 25%.

Quanto tempo dura o 
resultado?

Para quem é indicado o 
tratamento?
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