
Alta frequência portátil
com alta tecnologia

Beauty Face

Equipamento leve e portátil de fácil manuseio

Controle de intensidade na própria caneta

Cabo extensor flexível

Bolsa para transporte

Fonte de alimentação bivolt

Caneta aplicadora com encaixe universal

Registro ANVISA 80212489003

Equipamento de alta frequência
indicado para tratamentos faciais,
capilares e podológicos

Eficaz para limpeza de pele 

Poderoso aliado no tratamento do acne

Utilizado também em depilação
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Garantia estendida HTM



indicação

acessórios

instalação

protocolos

Código: 001223

Conheça o Beauty Face

A seguir conheça os acessórios.
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Par  mais informações s b e os equipa entos a HT ,a   o r m d M
 acess no so canal no Youtu e “HTM e Vo ê  e s b  c ”:

ht ps://www. utu e.c m/use / ME ETt yo b o r HT L R



Visão geral

Caneta aplicadora

Fonte de alimentação

Encaixe superior da
caneta aplicadora

Corpo da caneta aplicadora

Chave liga/desliga com 
controle de intensidade

Cabo de conexão da 
caneta aplicadora

Chave seletora
110 ou 220V

Pinos para conexão
da fonte de alimentação

Fusível de proteção

B
e

a
u

ty
F

a
ce

DA03.22 REV.03 

Parte frontal da
fonte de alimentação



Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento e
quais são opcionais.

Acessórios

Acessórios inclusos

Acessórios opcionais

002726

002727

002728

002733

002730

002753

004505

002729

002731

Eletrodo 
de vidro

cauterizador

Eletrodo 
de vidro
cebolão
grande

01 unid.

01 unid.

Eletrodo
de vidro
cebolão
pequeno

Eletrodo
de vidro

saturador

Eletrodo
de vidro
forquilha

Necessaire
HTM

Eletrodo
de vidro
cebolinha

Eletrodo
de vidro

pente

DVD
manual do
aparelho

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.
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Código Quantidade DescriçãoNome

Código Quantidade DescriçãoNome

01 unid.

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou
faiscamento direto. Indicado para o tratamento de acne.

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou
faiscamento direto. Indicado para todas as regiões.

Necessaire para acondicionamento e transporte do
equipamento.

Manual de instruções dos aparelhos.

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou
faiscamento direto.

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizado nas técnicas de faiscamento
indireto.

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou
faiscamento direto. 

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou
faiscamento direto.

Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de
alta frequência. Utilizada para tratamento capilar.



Indicações e
técnicas de aplicação

Indicações Principais características

-Limpeza de pele

-Tratamento para pele acneica

-Pós-operatórios

-Tratamentos faciais, capilares e podológicos

-Pós depilação

-Facilita permeação de ativos

-Proporciona tratamentos faciais, capilares e podológicos.

-Não causa efeitos sistêmicos.

-Promove efeito oxigenante.

-Promove efeito bactericida e fungicida.

-Equipamento portátil.

-Fácil manuseio.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 

Fluxação 

Passagens lentas e regulares do eletrodo em contato direto com a pele. Descongestiona e desinfeta a epiderme.

Faiscamento direto

Utiliza-se o eletrodo afastado alguns milímetros da pele, ocasionando um faiscamento mais energético e visível. Tem efeito anti-séptico, 
hiperêmico e  estimulante. É indicado para peles seborreicas e acnéicas.   

Faiscamento indireto

Consiste na aplicação da corrente de alta frequência através do eletrodo saturador. Esta técnica tem a propriedade de aumentar a 
vascularização da pele.

1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.

2) Encaixe o eletrodo de vidro desejado no encaixe superior da caneta aplicadora de alta frequência. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar 
totalmente encaixada na caneta aplicadora. 

3) Ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora.

4) Encoste o eletrodo na pele da(o) paciente.

5) Aumente a intensidade, movendo o controle de intensidade o sentido horário

6) Deslize o eletrodo suavemente pela pele da(o) paciente.

7) Após o término da aplicação, só afaste o eletrodo da pele da(o) paciente, após girar totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o 
aparelho.     

1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.

2) Encaixe o eletrodo de vidro desejado no encaixe superior da caneta aplicadora de alta frequência. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar 
totalmente encaixada na caneta aplicadora. 

3) Ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora

4) Aproxime o eletrodo na pele da(o) paciente, sem encostar. 

5) Aumente a intensidade, movendo o controle de intensidade no sentido horário.

6) Movimente o eletrodo, sem encostar, sobre a pele da(o) paciente.

7) Após o término da aplicação, gire totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho.     

1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.

2) Encaixe o eletrodo de vidro saturador no encaixe superior da caneta aplicadora de alta frequência. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar 
totalmente encaixada na caneta aplicadora. 

3) Entregue a caneta aplicadora para a(o) paciente. Ele(a) deve segurar a caneta aplicadora com uma mão e o eletrodo de vidro saturador com a outra mão.

4) Mantenha a caneta aplicadora com a(o) paciente e ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora.

5) Faça movimentos de tamborilamento no rosto do paciente com uma das mãos e com a outra coloque a intensidade desejada, movendo o controle de 
intensidade no sentido horário. Nesse tratamento, o faíscamento vai ocorrer entre os dedos da profissional e o rosto da(o) paciente.  

6) Massageie toda a região desejada, evitando afastar as mãos do rosto da(o) paciente

7) Após o término da aplicação, gire totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho.   

.

.
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O Beauty Face é um equipamento de alta frequência totalmente portátil com controle de intensidade na própria caneta, de fácil aplicação, utilizado
em tratamentos faciais, capilares e podológicos. 



Limpeza de pele profunda 

Terapia capilar antiqueda e anticaspa

1) Higienizar a pele com emulsão de limpeza.

2) Realizar o peeling, com equipamentos ou cosméticos, para afinar a capa córnea e extrair comedões superficiais e abertos.

3) Extrair os comedões com a ajuda do aplicador facial do equipamento Beauty Dermo.

4) Borrifar sobre a pele uma loção tônica hidratante para evitar seu ressecamento.

5) Aplicar a Alta Frequência em toda a face por um período de 5 a 8 minutos.

6) Aplicar uma máscara calmante ou secativa para diminuir os efeitos do procedimento sobre a pele.

7) Realizar massagem com produto nutritivo em toda a face.

8) Finalize com filtro solar. 

1) Aplicar a alta frequência sobre o couro cabeludo com o eletrodo pente por aproximadamente 5 minutos.

2) Dividir o cabelo em mechas e aplicar por todo couro cabeludo esfoliante com partículas de minerais.

3) Aplicar no couro cabeludo loção tônica capilar antiqueda, podendo ser aplicado vapor de ozônio em conjunto. Deixar agir por 15 minutos.

4) Realizar a lavagem dos cabelos após 15 minutos com shampoo fortalecedor.

5) Finalizar com manobras específicas no couro cabeludo com loção tônica capilar antiqueda.

SUGESTÕES DE TRATAMENTOS
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Protocolo

Fulguração

Utiliza-se a técnica de faíscamento direto com o eletrodo especial que auxilia na cicatrização, após a extração de comedões

1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.

2) Encaixe o eletrodo de vidro cauterizador no encaixe superior da caneta aplicadora. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar totalmente 
encaixada na caneta aplicadora. 

3) Ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora.

4) Aproxime o eletrodo na pele da(o) paciente, sem encostar. 

5) Aumente a intensidade, movendo o controle de intensidade no sentido horário.

6) Direcione o eletrodo cauterizador afastando alguns milímetros da pele da(o) paciente.

7) Após o término da aplicação, gire totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho e depois afaste totalmente o eletrodo da pele 
da(o) paciente.     

DA03.22 REV.03 



Instalação do produto

3) Conecte o eletrodo ao aparelho.

Dúvidas mais comuns

CUIDADOS TÉCNICOS CUIDADOS NO TRANSPORTE

RECOMENDAÇÕES

CUIDADOS COM A LIMPEZA

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

Antes de ligar o equipamento, certifique-se que está ligando-o conforme Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo 
as especificações técnicas localizadas na etiqueta do equipamento. processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. Procedendo 

desta forma, você estará garantindo a integridade do equipamento. Para Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois, além de perder a 
isso, aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.garantia, você estará pondo em risco a sua saúde. Qualquer defeito, 

contacte a HTM Eletrônica que informará a Assistência Técnica 
Autorizada HTM Eletrônica mais próxima de você.

Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na 
etiqueta do equipamento.

Manuseie a caneta com cuidado, pois impactos mecânicos podem 
Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de conexão. danificá-la, principalmente se a mesma estiver com o eletrodo conectado.
Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro equipamento. Não introduza objetos nos orifícios do equipamento ou na caneta de 
Para aumentar a vida útil do cabo, não desconecte o equipamento da aplicação. 
tomada puxando pelo cabo. Jamais coloque ou retire o eletrodo da caneta aplicadora com o aparelho 

ligado.

Jamais utilize em áreas da pele que estejam úmidas e/ou com produtos 
que contenham substâncias inflamáveis como álcool, éter, entre outros. Após a utilização do(s) eletrodo(s), higienizar com álcool 70% e secar com 

lenço de papel.

Para limpar o equipamento utilize um pano seco. Agindo assim você estará 
conservando seu equipamento. 

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos a condensação 

Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura superior a 
60°C ou inferior a -20°C

Não exponha o equipamento ao sol, a chuva ou a umidade excessiva. 

.

Cuidados com o aparelho

1. Posso utilizar outros tipos de eletrodos no equipamento?

2. Em quais tratamentos posso utilizar esse equipamento?

3. Gestante podem aplicar ou receber Alta frequência?

4. Qual é a garantia do equipamento?

Sim, é possível utilizar os eletrodos  forquilha, saturador, cebolinha, pente, rolinho, entre outros, que devem ser adquiridos separadamente.

Pode ser utilizado depois da extração de comedões, pós depilação, em tratamentos capilares e podológicos.

É contra indicado o uso em gestantes, já a gestante que estiver manipulando o equipamento, não deve fazer a técnica de tamborilamento, onde ela também 
teria contato com o campo formado pela Alta Frequência.

São 3 meses de garantia legal e 15 meses da HTM, no total de 18 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal.
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1) Antes de ligar o equipamento 
verifique a voltagem 110V ou 220V.

2) Conecte o equipamento na
 tomada.

4) Ligue o equipamento.



Características técnicas
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Equipamento: B
Origem:      HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos LTDA

eauty Face

Tensão AC de alimentação: 120V~ ou  220V~  ±10%
Frequência da tensão de alimentação:                60Hz ±10%
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T: 1A / 250V
Potência de entrada: 15VA
Peso do equipamento sem acessórios:  0 ,765Kg
Dimensões da caneta aplicadora (LxA): 40x180mm
Dimensões da fonte de alimentação (LxAxP): 70x55x110mm
Temperatura de armazenamento: -20ºC a 60ºC
Faixa de umidade relativa do ar recomendada
 para armazenamento e transporte: 10% a 60%
Embalagem para transporte:        Utilizar a original
Número de canais de saída: 1 canal


