


Você melhor 
a cada dia

Inovar em tecnologia e criar 
equipamentos de alta qualidade são a 
nossa missão. Nesta trajetória de 
superação, seguimos apoiando e 
valorizando nossos revendedores, 
clientes e parceiros com o compromisso 
de oferecer ao mercado os melhores e 
maismais eficazes produtos, integrando 
conhecimento científico a praticidade.

Somos uma indústria de referência no 
desenvolvimento e fabricação de 
equipamentos eletro eletrônicos 
dirigidos ao segmento de estética e 
fisioterapia no Brasil. Com mais de 20 
anos no mercado, nossos diferenciais 
estão alicerçados na alta tecnologia, 
designdesign exclusivo e grande eficiência de 
nossos produtos.
Todos os equipamentos são pensados e 
desenvolvidos em fábrica própria, com 
tecnologia 100% nacional!
 
Nossa moderna estrutura fabril conta 
com 5 mil m2 , construída sob os mais 
rigorosos padrões de produção e 
responsabilidade ambiental. Estamos 
em constante expansão, sempre 
reconhecendo e valorizando o 
compromisso ético e o bem-estar de 
nossos colaboradores.nossos colaboradores.





LIGHT PULSE
Luz 

intensa
pulsada

O Light Pulse® é um aparelho de Luz 
Intensa Pulsada, desenvolvido para 
trabalhar com um aplicador de filtro 
óptico intercambiável. Conta ainda com 
display touch screen de 8”, com interface 
amigável, fácil, e que permite a completa 
visualização dos parâmetros aplicados, 
proporcionandoproporcionando maior precisão e 
manutenção dos padrões de 
tratamentos pré-estabelecidos.

Garantia de 1 milhão* de disparos;  

Completo sistema de resfriamento eletrônico 
(crycooling);  

Manuseio simples e interface interativa;  

Acompanha 5 filtros de corte para 6 tipos de 
tratamentos;

Tela touch screen de 8”.Tela touch screen de 8”.

EPILAÇÃO DURADOURA;
REJUVENESCIMENTO; 
REDUÇÃO DE RUGAS E ESTRIAS; 
REMOÇÃO DE MANCHAS E TELANGIECTASIAS; 
TRATAMENTO DE ACNE. 

ANVISA - 80212480021 
*A lâmpada do aplicador tem garantia de 1 milhão de disparos ou 18 meses, o *A lâmpada do aplicador tem garantia de 1 milhão de disparos ou 18 meses, o 
que ocorrer primeiro.





O primeiro ultrassom focalizado corporal e
microfocalizado facial do Brasil;

Programação simples e intuitiva;

Ponteiras com diferentes profundidades de ação: 
Corporal: 1,0cm; 1,5cm e 2,0cm e Facial: 1,5mm; 3,0mm 
e 4,5mm.

GORDURA LOCALIZADA;GORDURA LOCALIZADA;
CELULITE;
FLACIDEZ DE PELE;
REJUVENESCIMENTO;
EFEITO UPLIFT.

ANVISA - 80212480022

Ultrassom e correntes terapêuticas;

Plataforma compacta híbrida de terapias 
simultâneas;

Ultrassom corporal de 1MHz e 3MHz com maior 
potência de saída: 63W e ERA de 21cm2;

Tecnologia FloatingHead®;

Ultrassom facial - Primeiro aplicador facial de 5MHz Ultrassom facial - Primeiro aplicador facial de 5MHz 
do Brasil (opcional), com potência de saída: 9W e 
ERA de 3cm2;

4 canais para correntes: HighForce (1000Hz), Russa 
(2500Hz), MediumForce (4000Hz), SoftForce 
(8000Hz), Drenagem, Lipólise, Ionthoporação e 
MENS;

Possibilidade de realizar terapias individuais, Possibilidade de realizar terapias individuais, 
terapias combinadas e terapias simultâneas - 
Exclusivo MODO DUO.

GORDURA LOCALIZADA;
CELULITE E RETENÇÃO HÍDRICA;
REJUVENESCIMENTO E ESTRIAS;
PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
REABILITAÇÃO E ANALGESIA;REABILITAÇÃO E ANALGESIA;
REPARO TECIDUAL;
FORTALECIMENTO MUSCULAR.

ANVISA - 80212480023

HÍBRIDI

ULTRAFOCUS

SONIC COMPACT
MAXX

Ultrassom corporal: 1 e 3 MHz,
24W de potência e ERA de 8cm2;

Ultrassom facial: 5MHz, 9W de
potência e ERA de 3cm2 (opcional);

Correntes: TENS, FES, HighForce (1000Hz),
Microgalvânica e MENS Interferencial

2kHz e 4kHz, Ionthoporação,2kHz e 4kHz, Ionthoporação,
Corrente Russa (2500Hz), MediumForce
(4000Hz), SoftForce (8000Hz) e Lipólise;

2 canais para correntes;

150 protocolos pré-programados.

ANALGESIA E REABILITAÇÃO;
CELULITE E GORDURA LOCALIZADA;
ESTRIAS E REPARAÇÃO TECIDUAL;ESTRIAS E REPARAÇÃO TECIDUAL;
FORTALECIMENTO MUSCULAR;

REJUVENESCIMENTO;
RETENÇÃO HÍDRICA;

PERMEAÇÃO DE ATIVOS.

ANVISA - 8021280001   

Encontre o app

nas principais plataformas





Tecarterapia e 
radiofrequência

TECARE

ACNE VULGAR;
ESTÉTICA ÍNTIMA;
INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA;
ANALGESIA;
REABILITAÇÃO.





Permite à escolha entre os tratamentos: 
Vacuoterapia, Cupping Therapy, Peeling de diamante 
e Pump de Glúteos*;

Nova tecla para Cupping Therapy;

Novo sensor de pressão digital;

Modo de operação do vácuo: Contínuo e Pulsado;

Oferece os melhores aplicadores de vacuoterapia: Oferece os melhores aplicadores de vacuoterapia: 
corporais, faciais e capilares*;

Mais de 20 protocolos pré-programados;

QR Code com acesso a tutorial de uso e cuidados 
para melhor aproveitamento de todos os recursos
do equipamento.

ADIPOSIDADE LOCALIZADA E CELULITE;
DRENAGEM LINFÁTICA;DRENAGEM LINFÁTICA;
DIMINUIÇÃO DE FIBROSE;
ENVELHECIMENTO FACIAL;
ANALGESIA E MASSAGEM RELAXANTE;
ACNE E ESTRIAS.

ANVISA - 80212480024
*alguns acessórios para realização dessas técnicas são opcionais.

TENS, FES, HighForce (1000Hz), Russa (2500Hz), 
Lipólise, Galvânica, Microgalvânica e MENS;

2 canais para correntes;

28 protocolos pré-programados corporais e faciais;

Saídas superiores de fácil acesso;

Display OLED colorido de alta resolução e 
contraste.

FORTALECIMENTO MUSCULAR;FORTALECIMENTO MUSCULAR;
ANALGESIA E REABILITAÇÃO FUNCIONAL;
DRENAGEM DE EDEMAS;
PERMEAÇÃO CUTÂNEA DE ATIVOS;
GORDURA LOCALIZADA E CELULITE;
REPARAÇÃO TECIDUAL.

ANVISA - 80212480027 STIM CARE

BEAUTY
DERMO

novo

Encontre o app

nas principais plataformas



O FLUENCE MAXX é um equipamento de 
Fototerapia com a mais alta tecnologia LED e 
LASER. Apresenta uma ampla oferta de recursos 
para multiterapias e acessórios exclusivos, com 
27 opções:  Canetas Laser com maior potência, 
Cluster LED (circular e linear), Cluster LED + 
Laser, Cluster LED MAXX, Cluster LED + Laser 
MAXX,MAXX, Máscara Fototerapia LED Facial, Máscara 
Fototerapia LED Facial + Pescoço e Pulseira para 
Técnica ILIB.  

FLUENCE
MAXX

Alta tecnologia em multiterapias LED e LASER / Terapias 
individuais ou associadas;

Diferentes modelos de máscaras para fototerapia;

Novas opções de Clusters MAXX com maior área de 
aplicação;

Display touch screen de 5”;

Design exclusivo;

Menu INFO com tutorial de uso e cuidados para melhor Menu INFO com tutorial de uso e cuidados para melhor 
aproveitamento de todos os recursos do equipamento;

Permite a escolha individual ou a união de diferentes fontes 
emissoras de luz, coerentes e não coerentes, ampliando a 
oferta do espectro luminoso e a abrangência nos 
tratamentos;

Mais de 1.700* protocolos pré-programados e possibilidade Mais de 1.700* protocolos pré-programados e possibilidade 
de gravar novos;

Ponta toposcópica nas canetas laser, permitindo localizar 
pontos para acupuntura;

Exclusivo sistema HTM Smart ID para canetas 904nm;

Plug padrão médico de fácil encaixe e alta durabilidade;

Botão de disparo na caneta e no cluster;

Exclusiva pulseira para técnica ILIB transcutânea (opcional);Exclusiva pulseira para técnica ILIB transcutânea (opcional);

Botão LASER STOP e de emergência;

Dispositivo TEST Laser/LED;

Full range.

ACNE;
ACUPUNTURA;
ALOPECIA;
ANALGESIA;ANALGESIA;
CELULITE;
HIDRATAÇÃO;
ILIB TRANSCUTÂNEO;
LINFEDEMA;

ANVISA - 80212480028
*Específicos para cada aplicador, dependendo da quantidade de acessórios adquiridos.

DRENAGEM LINFÁTICA;
GORDURA LOCALIZADA;
MELASMA;
REABILITAÇÃO FÍSICA;
REJUVENESCIMENTO;
REPARO TECIDUAL;
TERAPIA FOTODINÂMICA.TERAPIA FOTODINÂMICA.







Novo gabinete e caneta aplicadora com design 
exclusivo; 

Bivolt automático (1º e único do Brasil); 

Cabo de conexão de longo alcance: oferece maior 
liberdade no manuseio; 

Suporte para eletrodos (opcional); 

Inclui bolsa para transporte; 

Encaixe universal para uso de diferentesEncaixe universal para uso de diferentes
eletrodos. 

TRATAMENTOS DE PELE; 
CICATRIZAÇÃO E REPARO TECIDUAL; 
TRATAMENTOS EM PODOLOGIA. 

ANVISA - 80212480003 

Design revolucionário, que alia beleza e praticidade 
na operação; 

Opera nas duas tensões de rede - bivolt 
(110V-/220V-); 

Controle digital do nível de água do reservatório, 
contra transbordamento; 

Sistema inteligente de aquecimento que monitora a Sistema inteligente de aquecimento que monitora a 
temperatura da caldeira proporcionando mais 
segurança e agilidade no início da operação; 

Haste com ponta emissora giratória em 360° e com 
região da pega em silicone para maior conforto do 
operador; 

Microcontrolado com controles de parâmetros Microcontrolado com controles de parâmetros 
digitais; 

Compartimento para inserção de aromatizantes. 

ACNE; 
ALOPECIA; 
AROMATERAPIA; 
HIDRATAÇÃO. 

ANVISA – 80212489004ANVISA – 80212489004

Design revolucionário, que alia 
beleza e praticidade na operação;

 
Acompanha cluster de LEDs para
Cromoterapia e Fotobiomodulação,

permitindo geração de diversas cores;
  

Mais de 50 protocolos pré-programados;

Opera nas duas tensões de rede - bivolt 
(110V~/220V~);

Controle digital do nível de água do
reservatório, contra transbordamento;

Sistema inteligente de aquecimento que monitora
a temperatura da caldeira proporcionando mais a temperatura da caldeira proporcionando mais 
segurança e agilidade no início da operação;

Haste com ponta emissora giratória em
360º e com região da pega em silicone

para maior conforto do operador;

Microcontrolado com controles de
parâmetros digitais;

Compartimento para inserção de aromatizantes.Compartimento para inserção de aromatizantes.

ACNE;
ALOPECIA;

AROMATERAPIA;
CROMOTERAPIA;
HIDRATAÇÃO;

REJUVENESCIMENTO;
REPARO TECIDUAL.REPARO TECIDUAL.

ANVISA - 80212489004

BEAUTY
STEAM

BEAUTY STEAM
MAXX

BEAUTY
  FACE

novo


