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Perder alguns centímetros da si-
lhueta sem passar por uma cirurgia 
é possível, sim. Para quem deseja 
obter resultados mais eficazes na 
definição do contorno corporal sem 
intervenção cirúrgica, foi desenvol-
vido pela BIOSET, o mais novo avan-
ço de sua  engenharia - LIPOFOCUS 
Ultrassom Focalizado Cavitacional. 

Trata-se de um tratamento não 
invasivo, que utiliza uma avan-
çada unidade geradora de ul-
trassom focalizado cavitacional 
para atingir as células adiposas 
e proporcionar redução efetiva 
de gordura, sem necessidade 
de pós-operatórios. Com uma 
técnica altamente moderna e 
comprovada, age seletivamente 
nas células adiposas em 3 pro-
fundidades diferentes (1, 2 e 3 
cm), com eficácia e segurança, 
sem causar nenhum dano a 
tecidos vizinhos, preservando 
assim a integridade de vasos 
sanguíneos, nervos e tecidos.

A Tecnologia do 
LIPOFOCUS Ultrassom 
Focalizado Cavitacional é ba-
seada em ultrassom, agindo 
diretamente nas células adi-
posas, preservando as outras. 
Um disparo de onda sonora é 
aplicado nos pontos onde exis-
te gordura localizada, causan-
do uma destruição mecânica 
das membranas das células 
gordurosas. O método foca-
lizado permite a seletividade 
do tecido – somente as células 
adiposas dentro da área tratada 

são destruídas – enquanto os te-
cidos adjacentes, incluindo vasos 
sanguíneos, nervos e tecidos co-
nectivos permanecem inalterados. 

Tratamento não invasivo, a lipo-
cavitação ajuda a reduzir a gordu-
ra localizada que se acumulou em 
certas partes do corpo ao longo 
do tempo, sendo indicado para 
pessoas que se sentem insatisfei-
tas com uma ou mais áreas do seu 

corpo, na qual se acumulou gordura, 
mas não pretendem submeter-se a 
um tratamento de remoção de gor-
dura invasivo, como a lipoaspiração 
tradicional. Combinado com o módu-
lo de drenagem linfática, os resulta-
dos são visíveis em poucas sessões.

A primeira fase do tratamento visa 
romper os adipócitos mecanicamen-
te na profundidade da região focal, 
eliminando a gordura. A segunda fase 
destina-se à eliminação dos resíduos 
de gordura pelo próprio organismo, 
sendo eliminado pelas fezes e urina.

O tratamento pode ser realizado 
praticamente no corpo todo, mas 
as áreas mais procuradas são abdô-
men, costas, braços, flancos e coxas.

O numero de sessões indicadas, 
varia individualmente, de acordo 
com a quantidade de gordura na 
região e resposta ao tratamento. 
Aproximadamente de 6 a 8 sessões. 
Com intervalo semanal.

Conheça algumas

Características do Equipamento:
1° equipamento BRASILEIRO de US 

FOCALIZADO com registro na ANVISA.
৵  Frequência: 1MHz.
৵  3 cabeçotes que atingem profun-

didade diferentes de tratamento:
৵ Cabeçote de 1cm: para gordura loca-

lizada de 0,5 a 1,5cm de espessura.
৵ Cabeçote de 2cm: para gordura lo-

calizada de 1,5 a 2,5cm de espessura.
৵ Cabeçote de 3cm: para gordura loca-

lizada de 2,5 a 3,5cm de espessura.
৵  1 cabeçote para DRENAGEM 

ESTEREODINÂMICA com 3 cristais 
também com profundidades dife-
rentes: 1, 2 e 3 cm.
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Ultrassom Focalizado Cavitacional
indolor, não invasivo e com resultados surpreendentes!

Curvas sob medida
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