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inverno chegou e as intervenções mais 
procuradas são as que clareiam man-
chas, estrias e tratamentos rejuvenes-
cedores. Veja o que a Bioset oferece 

em tecnologia de qualidade proporcionando 
resultados eficazes.

DERMOVAC CHRONOS 
A esfoliação promovida pela microdermoabra-

são mecânica, seja pelo peeling de cristal ou pelo 
de diamante, provoca uma estimulação da renova-
ção da pele devido à retirada da camada córnea, 
contribuindo com a  eliminação das linhas cutâneas 
superficiais, estimulando a regeneração celular, incre-
mentando a produção de colágeno e melhorando a 
qualidade da pele. Acompanha três canetas aplica-
doras (superficial, intermediário e profundo), possibi-
litando a escolha ideal para cada tipo de tratamento.

BIOFLASH HRS – LUZ INTENSA PULSADA
 É indicado para fotoepilação, fotorejuvenesci-

mento, manchas solares, acne e vascular.

As hipercromias são causadas pela hiperativi-
dade dos melanócitos, geralmente pelo excesso 
de exposição ao sol. Os resultados da aplicação 
da luz intensa pulsada nas hipercromias ocorrem 
através da captura de energia da luz pela mela-
nina, quebrando os melanossomas por ação tér-
mica, fragmentando-a em pequenas partículas e 
posteriormente sendo reabsorvida pelo organis-
mo, tendo como resultado seu clareamento. A 
técnica é indolor, rápida e bastante segura. São 
realizadas em média de 3 a 5 sessões, dependen-
do da profundidade das manchas.

NEW SHAPE RF SYSTEM 
Equipamento de radiofrequência, que atua 

na produção de colágeno e elastina, melhoran-
do a flacidez, provendo um rejuvenescimento 
facial como a melhora de rugas e linhas de ex-
pressão. O tratamento apresenta bons resulta-
dos em curto prazo. Conta com 3 aplicadores: 
facial, corporal e um outro exclusivo para rugas 
e linhas de expressão.
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