Italian Masterpiece
Najnowsza technologia wyszczuplająca ciało,
liftingująca twarz, zwalczająca cellulit.

Prawdziwy
DUCH PAGANI

STAR

to najnowsze i najbardziej

innowacyjne urzàdzenie firmy PAGANI, które wpisuje
si´ w ponad 70 letnià histori´. Firma PAGANI została
oficjalnie zało˝ona w Mediolanie w 1947 roku, niedługim czasie Rolando Pagani stworzył pierwsze przenoÊne
urzàdzenie chirurgiczne.
Niedługo póêniej zaprojektował kilka nowych kompaktowych urzàdzeƒ do fizjoterapii. Ch´ç wprowadzania
innowacji i zamiłowanie do technologii oraz opieki nad
ludêmi cechujàce PAGANI sprawiły, ˝e wejÊcie na rynek
medyczny było nieuniknione. Był to ruch, który skutkował niezliczonymi korzyÊciami na arenie mi´dzynarodowej.
To

wszystko

ucieleÊnia

najnowsze

urzàdzenie

które nadaje mu kolejny wymiar.

Wzornictwo:
Studio Carozzi – Mediolan
Nagroda Compasso d’Oro

Włoski Design
PAGANI

to włoskie wzornictwo, gdziekolwiek
nie spojrzysz przekaz jest jasny i robi du˝e wra˝enie.
Szczegóły wizualne i funkcjonalne obejmujà oÊwietlenie
led wokół urzàdzenia oraz kompaktowe wymiary.
to włoskie pi´kno i sztuka połàczone
z rozwojem naukowym i najnowszà technologià.

Innowacyjne

URZĄDZENIE, KTÓRE GWARANTUJE EFEKTY
Smukłe,

harmonijne,

wyrzeêbione

i

zdro-

we ciało to ideał ka˝dej kobiety i m´˝czyzny.
to najbardziej innowacyjne i profesjonalne rozwiàzanie technologiczne,
spełniajàce wszelkie wymogi bezpieczeƒstwa
i skutecznoÊci. Nareszcie istnieje naukowo uzasadniona, bezinwazyjna odpowiedê na problem
uporczywego tłuszczu, kiedy dieta i çwiczenia nie
wystarczajà. Efekty widaç ju˝ po kilku zabiegach.
Bez bólu i okresu rekonwalescencji.

Poprzez naprzemienne stosowanie ciepła i zimna o ró˝nej cz´stotliwoÊci
umo˝liwia redukcj´ złogów tłuszczu, cellulitu oraz
poprawia j´drnoÊç i kondycj´ skóry.

Nie tylko cryo
CRYOTSHOCK

to milowy krok w kierun-

wanie temperatur dla zwi´kszenia skutecznoÊci

ku wykorzystania procesów termokinetycznych

i bezpieczeƒstwa.

w kontekÊcie ciała.

wykracza

Szok termiczny wywołany naprzemiennà ekspo-

poza zasady i rezultaty znane z wykorzystania

zycjà na zimno i ciepło stymuluje mechanizmy

wszelkich innych urzàdzeƒ do krioterapii. To

termoregulacyjne organizmu i drena˝, przyspie-

bezinwazyjna metoda, która nie jest tak agre-

szajàc proces przemiany materii oraz, dzi´ki silne-

sywna, jak systemy podciÊnieniowe czy urzà-

mu dotlenieniu miejscowemu, zmniejsza odczu-

dzenia wykorzystujàce azot w postaci gazowej.

wanie bólu, jednoczeÊnie zwi´kszajàc wydzielanie

naprzemienny

endorfin. Fagocytoza jest naturalnà reakcjà or-

przepływ ciepła i zimna w dynamiczny i kon-

ganizmu polegajàcà na zmniejszaniu stanów za-

trolowany sposób. Informacje sà przekazywane

palnych, rozluênia mi´Ênie dzi´ki naprzemiennym

w czasie rzeczywistym, umo˝liwiajàc kontrolo-

fazom wazokonstrykcji i wazodylatacji.

umo˝liwia

Nagrodzony w Paryżu
CRYOTSHOCK

Nagroda za najbardziej innowacyjny produkt
i podejÊcie do ludzkiego ciała na Targach
Gicare International w Pary˝u.

Naturalny

BEZINWAZYJNY, BEZBOLESNY
I ZASKAKUJĄCO SKUTECZNY!
to bezinwazyjne rozwiàzanie, które
nie wykorzystuje funkcji ssania, jest bezbolesne i nie
wià˝e si´ z nieprzyjemnymi efektami redukcji cellulitu,
nadmiaru tkanki tłuszczowej i poprawy struktury skóry.
Ró˝nica tkwi w pasji!
Uwielbiamy odkrywaç nowe horyzonty, wykorzystujàc
wiedz´ i twórcze pomysły do projektowania urzàdzeƒ,
które oferujà skutecznoÊç w przyst´pnej cenie i wszechstronnoÊç, na którà czekałeÊ.

DZIAŁANIE ANTI- AGING
Ciepło i zimno stymulujà produkcj´ elastyny i kolagenu i wywołujà wazokonstrykcj´ i wazodylatacj´, poprawiajàc
elastycznoÊç mi´Êni i skóry.

Różnica
POCZUJ RÓŻNICĘ

Ciepło i zimno, dwa przeciwstawne odczucia, które wywołujà odmienne reakcje, lecz
cz´sto sà równie przydatne w terapii tkanek. W czym tkwi ró˝nica? W umiej´tnoÊci
precyzyjnej kontroli temperatury, umo˝liwiajàcej dobór prawidłowych i odpowiednich parametrów do ka˝dej dolegliwoÊci
i indywidualnej wra˝liwoÊci.

ROZLUŹNIENIE MIĘŚNI

Ciepło i zimno dostarczane naprzemiennie do organizmu poprawiajà rozluênienie mi´Êni.

REDUKCJA TKANKI
TŁUSZCZOWEJ

Stała temperatura w zakresie 12-17°C
wywołuje w komórkach tłuszczowych
proces inwolucji, czyli apoptoz´.
Skrystalizowane komórki tłuszczowe
sà fizjologicznie wydalane z organizmu
w ciàgu kilku tygodni.

REDUKCJA
CELLULITU

Cellulit jest zło˝onym zaburzeniem
wià˝àcym si´ z zapaleniem, retencjà
płynów i obrz´kami. Kompleksowe działanie CRYOTSHOCK, obejmujàce drena˝,
działanie przeciwobrz´kowe i usuwanie
tłuszczu,które prowadzi do redukcji cellulitu.

SZYBSZA
REGENERACJA MIĘŚNI

Ciepło i zimno stymulujà prac´ mi´Êni
doprowadzajàc je do skurczu i rozluênienia.

ZUŻYCIE ENERGII
Im ni˝sza temperatura, tym wi´cej kalorii i energii spala organizm, ułatwiajàc
utrat´ wagi.

TERMOREGULACJA
Receptory skóry wra˝liwe na temperatur´
przesyłajà informacj´ do mózgu, który
nast´pnie stara si´ przywróciç równowag´.

REDUKCJA BÓLU
Ciepło i zimno redukujà ból i spowalniajà
przewodzenie sygnałów bólowych z układu nerwowego.

REDUKCJA STANÓW ZAPALNYCH
Wazokonstrykcja i wazodylatacja pobudzajà produkcj´ przeciwzapalnych cytokin.

REDUKCJA OBRZĘKÓW
Zimno wyjàtkowo skutecznie redukuje
miejscowe obrz´ki dzi´ki silnej wazokonstrykcji.

REGULACJA GOSPODARKI
HORMONALNEJ
Wydzielane beta-endorfiny stanowià naturalny Êrodek uspokajajàcy produkowany przez
organizm.

Tkanka tłuszczowa a wyszczuplanie
SKUTECZNA REDUKCJA TKANKI
TŁUSZCZOWEJ I WYSZCZUPLANIE

Wykazano, ˝e w ÊciÊle kontrolowanych warunkach podskórne komórki
tłuszczowe sà znacznie bardziej podatne na działanie zimna ni˝ otaczajàca je tkanka. Poprzez uwalnianie energii ekspozycja na zimno wywołuje
apoptoz´ komórek tłuszczowych – naturalny proces prowadzàcy do kontrolowanego zamierania komórek i ich stopniowego usuwania.
Proces ten obni˝a temperatur´ komórek tłuszczowych do 12-17°C. To
bezpieczna, bezbolesna i nieoperacyjna alternatywa dla liposukcji.
Zmiany temperatury wywołane przez

wpływajà na

podstawowà przemian´ materii, zwi´kszajàc jà o 13% na ka˝dy stopieƒCelsjusza. Dynamiczny i kontrolowany szok termiczny wywoływany przez
to forma energii o udowodnionej skutecznoÊci biologicznej, która w przypadku zastosowania w kontrolowany sposób stanowi
najbardziej zaawansowane niechirurgiczne rozwiàzanie w zakresie kształtowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczonej i odmładzania skóry.
Rozbijanie i rozpuszczanie utwardzonej tkanki łàcznej, a w konsekwencji
redukcja podskórnej tkanki tłuszczowej, nie jest wynikiem podania leków,
lecz naturalnej energii i mikromasa˝u koncentrujàcego si´ na pierwszych
2/4 cm wgłàb – warstwy, w której znajduje si´ tłuszcz. Rezultaty stosowania
dotyczà tak˝e skóry.
Jej wyglàd ulega natychmiastowej poprawie – jest ona uj´drniona i pełna
zdrowego blasku.

Cellulit

WŁAŚCIWA ODPOWIEDŹ
NA PROBLEM CELLULITU
Badania wskazujà, ˝e 85-98% kobiet ma problem z cellulitem. Efekt pomaraƒczowej skórki jest spowodowany tym, ˝e komórki tłuszczowe naciskajà
na skór´ pokrywajàcà włókna tkanki łàcznej.
Cià˝a i siedzàcy tryb ˝ycia mogà zwi´kszaç szanse powstania cellulitu.
Wiele osób uwa˝a cellulit za nieestetyczny i chce mieç mo˝liwie jak najgładszà skór´.
Złogi tłuszczu, które napierajà na tkanki łàczne pod skórà i je zniekształcajà, wywołujà charakterystyczny efekt skórki pomaraƒczowej, zmieniajàc
wyglàd skóry. Lekarze nazywajà cellulit nieprawidłowym rozmieszczeniem
tkanki tłuszczowej. W praktyce oznacza to, ˝e na cellulit składajà si´ ró˝ne
czynniki, takie jak zapalenie, retencja płynów i złogi tłuszczu.
Dlatego te˝ zwykła krioterapia, choç mo˝e zmniejszyç złogi tłuszczu, nie
zmniejsza widocznoÊci cellulitu.
polega na naprzemiennym zastosowaniu bardzo niskich temperatur i ciepła w ramach jednego zabiegu w celu poprawy drena˝u, zmniejszenia obrz´ków i redukcji złogów tłuszczu oraz stymulacji
tkanki łàcznej.
A zatem

ma bardziej kompleksowe działanie, umo˝li-

wiajàce kontakt z ró˝nymi warstwami tkanki w celu zwi´kszenia produkcji
kolagenu, poprawy wyglàdu, faktury i elastycznoÊci skóry, przy jednoczesnym zmniejszeniu obrz´ków i retencji płynów oraz redukcji tłuszczu.
stymuluje usuwanie nadmiaru płynów – produkty
uboczne przemiany sà usuwane poprzez naturalne wchłanianie układu limfatycznego. Naprzemienna ekspozycja na ciepło i zimno powoduje przekrwienie, drena˝ i zwi´kszone dotlenienie oraz zwi´ksza przepuszczalnoÊç
skóry.

j´drność
cellulit
tkanka tłuszczowa
przeciwdziałanie
JĘDRNOŚĆ
CELLULIT

TKANKA TŁUSZCZOWA
PRZECIWDZIAŁANIE
ANTI-AGING

ANTI-AGING

Przeciwdziałanie ANTI-AGING
PRZECIWDZIAŁA STARZENIU
I ODMŁODZA SKÓRĘ

Niemal wszystkie oznaki starzenia si´ skóry mo˝na przypisaç redukcji kolagenu
i elastyny.

poprawia ogólny stan skóry, zwi´kszajàc dopływ

tlenu i składników od˝ywczych do skóry. Regularne zabiegi z wykorzystaniem
urzàdzenia

uj´drniajà skór´ i zapobiegajà powstawaniu

zmarszczek. Naprzemienne stosowanie ciepła i zimna pobudza produkcj´
kolagenu w gł´bszych warstwach skóry, zwi´kszajàc jej j´drnoÊç. Po kilku zabiegach klientki zauwa˝ajà wygładzenie i uj´drnienie skóry, zwi´kszonà elastycznoÊç i ogólne zwi´kszenie odczucia „młodzieƒczoÊci”. Wywołujàc szok
poprzez chłodzenie za pomocà

skóry twarzy i szyi, uzyskuje

si´ nast´pujàce efekty:
Znaczne zmniejszenie widocznoÊci zmarszczek – tak˝e tych drobnych.
Produkcja kolagenu, w efekcie czego skóra staje si´ g´stsza, bardziej młodzieƒcza i pi´kniejsza.
Znaczne zmniejszenie lub całkowita likwidacja obrz´ków pod oczami.
Znaczne zmniejszenie porów skóry twarzy i szyi, zmniejszajàce iloÊç wchłanianych toksyn i zanieczyszczeƒ.
Usuwanie toksyn poprzez działanie na układ limfatyczny, prowadzàce do
redukcji obrz´ków i zaczerwienienia.
Przyspieszenie metabolizmu, zwi´kszenie poziomu endorfin.
Ju˝ po pierwszym zabiegu widaç wyraêne spłycenie zmarszczek, zmniejszenie obrz´ków i wyrównanie kolorytu cery. Lifting twarzy za pomocà
to bezpieczny zabieg o licznych korzyÊciach i bez szczególnych efektów ubocznych i przeciwwskazaƒ, polegajàcy na stosowaniu umiarkowanych temperatur dla komfortu ka˝dego klienta bez wzgl´du na wiek.
Rezultatem jest długotrwały powrót młodzieƒczego wyglàdu skóry.

Technologia

PAGANI TOUCH CONTROL PLUS
PAGANI Touch Control Plus z ekranem o przekàtnej
10,1 cala zajmuje zaszczytne miejsce u góry urzàdzenia
.
Dzi´ki temu, ˝e urzàdzenie posiada niewiele przycisków
i wyjàtkowo wygodny interfejs, operator mo˝e skupiç si´ na
zabiegu, a korzystanie z urzàdzenia jest intuicyjne i proste.
Asystent głosowy i przyłàcza zewn´trzne
System jest wyposa˝ony w asystenta głosowego, który pomaga operatorowi w wyborze wszystkich funkcji, jak równie˝
gniazda USB i kart´ SD, umo˝liwiajàce dodanie logo ka˝dego oÊrodka oraz zdj´ç sprzed zabiegów i po ich wykonaniu.
Informacje i filmy szkoleniowe
W przypadku ka˝dego typu zabiegów w Touch Control
Plus dost´pne sà dwa przyciski: przycisk INFO, umo˝liwiajàcy operatorowi uzyskanie i odsłuchanie informacji i sugestii
przy u˝yciu asystenta głosowego, oraz przycisk VIDEO,
umo˝liwiajàcy operatorowi odtworzenie filmu ukazujàcego
prawidłowy sposób wykonania wybranego zabiegu.

Pamięć

TWOJA WIRTUALNA PAMIĘĆ
Oprócz r´cznej konfiguracji

oferuje

trzy inne mo˝liwoÊci:
1. obszerna biblioteka zaprogramowanych ustawieƒ dla
kobiet i m´˝czyzn
2. spersonalizowane pami´ci
3. baza danych Klienta
Do bazy danych klienta mo˝esz dodaç dane osobowe
ka˝dego klienta oraz informacje istotne w kontekÊcie zabiegów, jak równie˝ informacje o wynikach ka˝dego zabiegu.
Porównujàc informacje przed zabiegiem i po nim uzyskasz pełen raport, ukazujàcy wszelkie rezultaty w przejrzysty sposób.
Oprócz obwodu i BMI mo˝na równie˝ dodaç zdj´cia
sprzed kuracji i po jej przeprowadzeniu.

Szeroki kolorowy ekran dotykowy

Wygoda

ERGONOMICZNA GŁOWICA
Urzàdzenie

zostało zaprojektowane

w przemyÊlany sposób, tak aby spełniało wymagania ró˝nych u˝ytkowników – zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn.
Głowica została specjalnie zaprojektowana tak, aby korzystanie z niej było wygodne podczas ka˝dego zabiegu.
Dost´pny jest równie˝ mniejszy aplikator do stosowania
na twarzy. Dzi´ki specjalnemu adapterowi, który mo˝na
zamocowaç za pomocà systemu złàczek magnetycznych
(MCS), pole promieniowania jest mniejsze, a zabiegi na
twarzy sà bardziej komfortowe zarówno dla klienta, jak
i operatora.

Standard Star
STANDARDOWE AKCESORIA STAR
Wszystkie akcesoria do

cechuje ta

sama wysoka jakoÊç i starannoÊç wykonania.
Wszystkie zostały zaprojektowane tak, aby urzàdzenie ￼
było bardziej komfortowe i wszechstronne, odpowiadajàc
na potrzeby ka˝dego u˝ytkownika.

Adapter do użycia na twarzy

Futerał na kółkach
Wózek STAR na kółkach

Cryo Gel

Zaawansowane wsparcie
SZKOLENIA PAGANI

Z

ka˝da podró˝ to niezapomniana przygoda. Nasze

kursy Master PAGAN

zostały zaprojektowane tak,

aby umo˝liwiç Ci wykorzystanie pełnego potencjału, który jest na wyciàgni´cie r´ki – niezale˝nie od Twoich umiej´tnoÊci, doÊwiadczenia
czy lokalizacji. Ponadto kursy Master PAGANI odzwierciedlajà zasady,
które przyÊwiecajà naszej działalnoÊci. Oferujemy na przykład dopasowane kursy indywidualne prowadzone przez specjalistów dla Klientów,
którzy zakupili urzàdzenie, a nie majà ˝adnego doÊwiadczenia.
ZOSTA¡ MISTRZEM

 ￼

Wyobraê sobie sesj´ treningowà Formuły 1. A teraz wyobraê sobie, ˝e
siedzisz na miejscu kierowcy. Tutaj zaczyna si´ Twoja przygoda. W ramach szkolenia poznasz podstawy korzystania z
i w bezpiecznych warunkach odkryjesz mo˝liwoÊci i skutecznoÊç zakupionego urzàdzenia.

Wyłàczny dystrybutor
na terenie Polski

www.estheticmedical.pl

