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ROWE este lider pe piața echipamentelor de estetică, peste 60% din cabinetele de remodelare 
din România fiind dotate cu aparatură ROWE.

De peste 17 ani distribuim echipamente de top pentru saloanele de înfumusețare, clinici 
estetice, săli de fitness, centre Spa, atât din România, cât și din Germania, Marea Britanie, 
Italia, Spania, Austria, Cipru, Republica Moldova, Emiratele Unite, Irlanda, Grecia și Qatar.

Suntem în permanență la curent cu toate noutățile din domeniul înfrumusețării și remodelării, 
din portofoliul ROWE făcând parte 10 mărci de renume mondial, pentru care deținem 
exclusivitate în România.
De asemenea, suntem distribuitori de produse de unică folosință pentru centrele de 
înfrumusețare și saloanele SPA, oferind cele mai competitive prețuri de pe piața româneasca.

Despre ROWE

ROWE - lider pe piața de estetici

ORLY - lux până în vârful unghiilor
Începand cu 2010 ROWE este distribuitor exclusiv al îndrăgitelor lacuri de unghii ORLY. Este un 
brand cu care ne mândrim, datorită importanței pe care o acordă inovației, evoluției și 
sănătății unghiilor. Dezvoltatorii ORLY sunt în permanență în cautare de noi formule 
revoluționare, brandul având cel mai complex laborator din domeniu.

Evenimente

Suntem prezenți la toate târgurile și expozițiile de profil unde ne place să ne surprindem 
clienții. În plus, organizăm periodic seminarii de prezentare și traininguri specifice.
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ROWE - brand de încredere
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Capsula
HEAVEN SPA

Heven Spa este soluția perfectă pentru cei care doresc o experiență spa de neuitat. 
Capsula modernă și elegantă combină cele mai eficiente terapii de relaxare și remodelare 
cu apă, lumină și căldură, fiind alegerea ideală atât pentru centrele Spa, cât și 
pentru saloanele de înfrumusețare.

INFRASAUNA • SAUNA UMEDA • DUS VICHY • VIBROMASAJ • 
CROMOTERAPIE • VENTILATOR FACIAL • MP3 PLAYER • AROMATERAPIE • 
HAND SHOWER • HIDROMASAJ • JACUZZI

Hydrafusion
Hydrofusion este o terapie excelentă 
ce combină aburul și căldura infraroșiilor,
activând circulația sângelui și stimulează 
procesul de lipoliză, eliminând toxinele și 
deșeurile din organism. Aburii impiedică 
uscarea produselor cosmetice, în timp ce 
razele infraroșii facilitează pătrunderea 
nutrienților în piele.

Caracteristici:

Orice salon care are în dotare 
această capsulă atrage din 
prima un WOW!
Clientele sunt întotdeauna fascinate 
de rezultatele obținute.
ATU: un design de excepție, rezultate 
rapide și tehnologii de top.

Andreea Sari
business developer

• 6 duze laterale   • 4 duze pentru masaj picioare
• 10 duze de bază  • duza manuală

SAUNĂ UMEDĂ

INFRASAUNĂ

IR

DUȘ VICHY

PLATFORMĂ
VIBROMASAJ

CROMOTERAPIE

AROMATERAPIE

HAND SHOWER

VENTILAȚIE 
FACIALĂ

HIDROMASAJ

JACUZZI

MP3 PLAYER



Capsula
CLINIQUE

Capsula Clinique se diferențiază prin proprietățiile hidro și fizioterapeutice, datorită 
spectrului larg de tratamente Spa. Capsula Clinique este eficientă atât pentru restabilirea 
ritmului somnului, relaxare, îmbunătățirea generală a stării de spirit, dar și pentru efectuarea 
unor terapii eficiente, cu rezultate vizibile imediat: slăbire, tratarea celulitei și a altor 
inestetisme corporale.

INFRASAUNA • SAUNA UMEDA • DUS VICHY • VIBROMASAJ • 
CROMOTERAPIE • VENTILATOR FACIAL • MP3 PLAYER • AROMATERAPIE • 
HAND SHOWER • HIDROMASAJ • JACUZZI

Sistem de 
curățare cu 

ozon

• 2 lămpi reostatice
• 8 duze pentru masajul spatelui
• 2 duze pentru picioare
• 10 duze de aer
• umplerea și evacuarea rapidă a apei
• cadă de 225 litrii

• elimină excesul de grăsime, reduce greutatea 
  corporală
• puternic efect anti-celulită
• conferă tonus pielii
• relaxare profundă
• contribuie la recuperarea după traume fizice
• îmbunătățește circulația limfo-venoasă și 
  drenaj limfatic natural
• detoxi�că intregul organism

Capsula Clinique este tot ce își poate 
dori un centru de înfrumusețare.
Face parte din clasa de lux și combină 
cu succes tehnologiile clasice cu cele
premium. Elegantă, versatilă și cu o 
multitudine de funcții este soluția 
ideală pentru a avea o afacere 
profitabilă.

SAUNĂ UMEDĂ

INFRASAUNĂ

IR

DUȘ VICHY

PLATFORMĂ
VIBROMASAJ

CROMOTERAPIE

AROMATERAPIE

HAND SHOWER

VENTILAȚIE 
FACIALĂ

HIDROMASAJ

JACUZZI

MP3 PLAYER

Beneficii:

Caracteristici:



Capsula
SLIM ACTIV
INFRASAUNA  • VIBROMASAJ • CROMOTERAPIE • 
VENTILATOR FACIAL • MP3 PLAYER 
HAND SHOWER 

Slim Active este creată atât pentru efectuarea ritualurilor SPA de relaxare, dar și pentru 
efectuarea unor terapii eficiente, cu rezultate vizibile imediat: slăbire, tratarea celulitei și a 
altor inestetisme corporale.

• elimină celulita și aspectul capitonat al pielii
• topește exact grăsimile aflate în exces în organism, 
  slabire în kilograme
• este un excelent remediu pentru problemele cauzate 
  de stres, oboseală cronică
• îmbunătățește circulația limfo-venoasă și drenajul 
  limfatic natural
• detoxi�că întregul organism
• intărește sistemul imunitar, activează funcția de 
  auto-însănătoșire
• deschide porii epidermei și permite o bună hidratare 
  a pielii
• reduce stresul, ajută la eliminarea tensiunilor din corp
• ameliorează durerile osoase, musculare sau de articulații

• 2 lămpi reostatice
• 2 duze de aer
• duză manualăpentru masaj 
  cu jet

SAUNĂ UMEDĂ

INFRASAUNĂ

IR

DUȘ VICHY

PLATFORMĂ
VIBROMASAJ

CROMOTERAPIE

AROMATERAPIE

HAND SHOWER

VENTILAȚIE 
FACIALĂ

MP3 PLAYER

Caracteristici:Beneficii:



Capsula
BUTTERFLY
INFRASAUNA • SAUNA UMEDA • DUS VICHY • VIBROMASAJ • 
CROMOTERAPIE • VENTILATOR FACIAL • MP3 PLAYER • 
AROMATERAPIE • HAND SHOWER 

Numele Butter�y nu este întamplator, pentru un maxim de confort în timpul tratamentului, 
atat pentru client, cât și pentru terapeut, designul unic permite deschiderea elegantă a 
pereților laterali ai capsulei. Cu ambele “aripi” deschise, capsula Spa seamănă cu un fluture 
grațios.

• Capsula Butterfly utilizează lămpi cu infraroșu 
  de ultimă generație, permițându-i clientei să
  simtă o caldură plăcută chiar de la începutul 
  tratamentui.
• Datorită designului unic de care beneficiază, pe 
  masa Capsulei Butterfly se poate efectua
  orice tip de masaj.
• Combinația de ritualuri clasice SPA cu funcțiile 
  coconului ne permite sa oferim clienților
  cele mai populare și eficiente programe de 
  tratament pentru scăderea în greutate,
  reducerea celulitei, modelarea conturului corpului, 
  relaxarea și întinerirea.

• elimină excesul de grăsime, reduce greutatea 
  corporală
• îmbunătățește circulația limfo-venoasă și 
  drenajul limfatic natural
• contribuie la recuperare după traume fizice
• contribuie la prevenirea diferitelor afecțiuni
• puternic efect anti-celulită
• conferă tonus pielii
• relaxare profundă
• detoxi�că întregul organism

Eu o recomand întotdeauna clientelor 
meIe, deoarece efectele sunt incredibil 
de rapide. În plus, arată uimitor și are 
un preț extrem de atractiv. Este cam 
tot ceea ce își poate dori un salon 
care caută să aducă cea mai bună
soluție de slăbire și relaxare pentru 
clientele sale.

business developer
Ramona Iacobescu

SAUNĂ UMEDĂ

INFRASAUNĂ

IR

DUȘ VICHY

PLATFORMĂ
VIBROMASAJ

CROMOTERAPIE

AROMATERAPIE

HAND SHOWER

VENTILAȚIE 
FACIALĂ

MP3 PLAYER

Cum acționează:

Beneficii:



Capsula
MAGIC SPA
INFRASAUNA • SAUNA UMEDA • CROMOTERAPIE • HIDROMASAJ •
JACUZZI • MP3 PLAYER • AROMATERAPIE • 
HAND SHOWER 

Magic Spa a fost creată special pentru a oferi momente de relaxare și răsfaț. Designul 
elegant al capsulei o transformă în elementul care poate definitiva unicitatea centrului tău 
de frumusețe, iar rezultatele uimitoare de remodelare și slăbire pe care le oferă fac din 
Magic Spa un echipament foarte iubit de clienți.

• accelerează detoxifierea naturală a organismului
• ajută la arderea mai rapida a grasimilor
• este un excelent remediu pentru problemele cauzate 
  de stres, oboseala cronică
• redă elasticitatea pielii
• ameliorează durerile musculare, osoase sau de 
  articulații
• întărește sistemul imunitar
• accelerează procesul de slăbire
• reduce stresul, ajută la eliminarea tensiunilor din corp

ADEX 2017 - premiul
de excelență în design

În 2017 Capsula Magic Spa a 
primit premiul “The Award for 
Design Excellence”, acordat
de revista Design Journal. 
Anual, revista premiază 
echipamentele cu cel mai
inovativ design. The Award for 
Design Excellence este unul 
dintre cele mai râvnite premii.

SAUNĂ UMEDĂ

INFRASAUNĂ

IR

CROMOTERAPIE

AROMATERAPIE

HAND SHOWER

HIDROMASAJ

JACUZZI

MP3 PLAYER

Beneficii:



55 cm

135 cm

95 cm

170 cm

greutate

înălțime

lățime

lungime

Dimensiuni

Capsula
RELAX
INFRASAUNA • SAUNA UMEDA • CROMOTERAPIE • 
MP3 PLAYER • AROMATERAPIE 

Capsula Relax este un echipament high quality ce beneficiază de o formă ergonomică, 
asigurând o ședință de tratament relaxant și foarte eficientă în lupta cu kilogramele în plus.
Cromoterapia, aromaterapia și meloterapia au un puternic efect asupra stării 
psiho-emoționale, iar sauna umedă și infrasauna accelerează detoxifierea naturală a 
organismului și accelerează arderea rapidă a grăsimilor.

Ozonoterapie
Ozonoterapia este un tratament revoluționar, 
cunoscut pentru efecte de vindecare a numeroase 
boli precum afecțiuni reumatice, artroze, lombosciatica, 
dar și pentru încetinirea procesului de îmbatrânire, fiind
folosită cu succes de peste 40 de ani.
Terapia cu ozon are rezultate vizibile in tratarea ridurilor, 
a vergeturilor și a celulitei. Un alt efect al ozonoterapiei 
este cel de detoxifiere.

• excelent remediu pentru problemele 
  generate de stres, oboseala
• ajuta la arderea rapida a grasimilor
• atenueaza ridurile si vergeturile
• reda elasticitatea pielii
• accelereaza procesul de detoxifiere
• contribuie la tratarea afectiunilor precum: 
  artrite, tendinite, bursite, artroze,discopatii, 
  hernia de disc, dureri musculare, fibromialgii

SAUNĂ UMEDĂ

INFRASAUNĂ

IR

CROMOTERAPIE

MP3 PLAYER

AROMATERAPIE

Beneficii:
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Un capăt de duș special creat pentru o curățare foarte ușoară a pielii la finalul 
tratamentelor de împachetare

Sistemul de muzică în format MP3/bluetooth asigură relaxarea profundă în momentul 
efectuării tratamentelor corporale. Panoul de control al Mp3-ului este foarte ușor 
de folosit și permite accesarea melodiilor de relaxare pe care le au capsulele, 
precum și personalizarea playlist-ului prin intermediul stick-ului USB. Cele 4 piese 
pe care capsulele ROWE le conțin au fost compuse special pentru relaxarea în 
timpul tratamentelor de către un expert în terapia prin muzică.

Asigură un plus de confort în timpul ședințelor de tratament prin eterogenizarea 
aerului la nivelul feței, comparativ cu temperaturile înalte din interiorul capsulei.

Masajul este una dintre cele mai vechi metode de remodelare corporală și 
totodată una din cele mai plăcute metode de relaxare. Influențează atât starea
fizică, cât și pe cea psihică. Masajul vibrațional asociază vibrații ce simulează 
manevrele utilizate în masajul tradițional, astfel se îmbunătățește circulația 
limfovenoasă, se reduce celulita, iar aspectul de coajă de portocală este eliminat.

Terapia prin culori ajuta la reechilibrarea organismului. Sistemul ce folosește lumina 
în scop terapeutic și de relaxare beneficiază de o paletă largă de culori cu
diferite efecte asupra organismului.

Dușul Vichy are la bază jeturi de apa proiectate pentru a acționa asupra 
întregului corp, fiind o excelentă metodă de revigorare. Revoluționar prin tehnologia
utilizată, permite modificarea presiunii, unghiului și stilului de sprayere a apei.

Aromaterapia este cunoscută încă din antichitate pentru abilitățile de vindecare.
Uleiurile naturale volatile îmbunătățesc condiția fizică și mentală, stimulează
metabolismul și contribuie la o relaxare profundă.

Sauna umedă este o metodă foarte relaxantă de eliminare a impurităților și 
toxinelor acumulate în organism. Caldura și umiditatea acționează ca un catalizator 
al tratamentului anticelulitic. Îngredientele active conținute de gelurile pentru 
împachetările corporale vor fi absorbite cu mai multă eficiență.

Razele infraroșii penetrează în profunzimea țesutului subcutanat și acționează
direct asupra straturilor de adipocite ce creează aspectul inestetic de coajă 
de portocală, eliminând grăsimile aflate în exces. Radiațiile infraroșii complet 
neinvazive produc o puternică detoxifiere a organismului.
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HandShower

Meloterapie

Ventilație facială

Vibromasaj

Cromoterapie

Duș Vichy

Aromaterapie

Saună cu aburi

Infrasauna

Terapii:

1



Hydrofusion este o terapie excelentă ce combină aburul și căldura infraroșiilor, 
activând circulația sângelui și stimulează procesul de lipoliză, eliminând toxinele și 
deșeurile din organism. Aburii împiedică uscarea produselor cosmetice, în timp ce 
razele infraroșii facilitează pătrunderea nutrienților în piele.

Masajul cu bule de aer este o excelentă metodă de reducere a aspectului inestetic 
de coajă de portocală. Relaxant și extrem de reconfortant, acest tip de masaj 
îmbunatățește circulația, iar pielea este oxigenată.

Masajul cu jeturi de apă cu diferite orientări, intensități și temperaturi este unul 
din cele mai iubite și plăcute tratamente. Hidroterapia este ideală pentru relaxare, 
slăbire, ameliorarea durerilor musculare, stimularea circulației și îmbunătățirea stării 
generale.

15
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Hydrafusion

Jacuzzi

Hidromasaj
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Dimensiuni

Voltaj
Amperaj:

Frecventa:

Putere:

Capacitate apa:

Clinique Heaven Spa Magic Spa Slim Active Butterfly

Hidromasaj

Dus Vichy:

Infrarosii:

Sauna umeda:

Vibromasaj:

Jacuzzi:

Aromaterapie:

Cromoterapie:

Hand Shower:

Ventialtie faciala:

Meloterapie:

233 x 111, h: 139

230 V

20 A

50/60 HZ

4,5 KW

190 l 135 l 150 l

3,6 KW 3,0 KW 3,1 KW 1,5 KW

50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ

16 A 16 A 20 A 8 A

230 V 230 V 230 V 220 V - 250V

222 x 121, h: 132 217 x 106, h: 195 205 x 108, h: 35 240 x 80, h: 92



stimulare nervoasă electrică transcuta-
nată ce acționează ca un catalizator al 
efectului detoxifiant.

curenți TENS

Detoxifierea organismului cu ajutorul băilor
ionice - Detox Spa are loc prin intermediul
celor 3 mecanisme:
• electroliza apei
• electroliza sării
• osmoză

O ședință de detoxifiere durează, în medie, 
între 15 și 30 de minute, în funcție de gradul 
de încărcare al organismului. 
Însă detoxifierea naturală este continuată la 
parametrii acelerați chiar și la 48 de ore de la 
înceheierea ședinței.

TIPS: Detox Spa - echipamentul care își face 
singur reclamă! Este suficient să ai la vedere o 
clientă cu picioarele imersate în apa din Detox,
apă care pe durata celor 30 de minute își va 
schimba culoarea și claritatea în funcție de
deșeurile metabolice eliminate. Interesul celorlalți 
clienți prezenți va fi imediat.

Conform studiilor medicale, organismul
funcționează corect atunci când conține:

85% din cazurile de îmbolnăvire sunt cauzate 
de poluare și de toxinele din organism.

Caracteristici:

• unitate centrala controlata de procesor 
  integrat
• bobina cu electrozi în forma de spirală
• bratara pentru încheietura mâinii
• electrozii vor actiona ca un catalizator 
  al efectului detoxifiant

Detox Spa generează un flux de ioni negativi și 
pozitivi care atrag particulele de toxine, metale
grele și impurități din organism spre exterior,
eliminându-le complet. Fluxul de ioni este 
eliberat de un dispozitiv cu minicurenți electrici 
numit bobină - complet non-agresivi pentru 
organism.

Pentru o detoxifiere corectă a organismului, era nevoie de o dietă drastică, efort fizic susținut 
și multe alte privări ale organismului de la stilul normal de viață. Acum există o metodă mai 
simplă, relaxantă și foarte eficientă de a elimina metalele grele, toxinele și substanțele nocive.

...detoxi�erea la      picioarele tale
DETOXspa

16

Detoxifierea este vizibilă cu ochiul liber, apa 
din recipient schimbăndu-si culoarea în 
functie de deseurile metabolice eliminate. 

Cum acționează:
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Professional Combo este un echipament multifuncțional ce îmbină termoterapia cu electrostimularea 
musculară, cu emisie de curent SlimWave.

Curentul de tip SlimWave este un curent neofaradic ce folosește o multitudine de frecvențe și 
intensități pentru o creștere rapidă a tonusului muscular. 
Benzile termice potențează efectele electrostimularii lucrând concomitent cu acesta sau pot fi 
utilizate separat pentru împachetări anticelulitice sau de termosudație.

EXCLUSIV ROWE: electrostimulare și benzi termice într-un singur echipament

PROFESSIONAL COMBO
...musculatură perfect sculptată fără efort

18

benzi cu încălzire 
ajustabilă și 
diferențială

3 benzi termice
(2 legs + 1 body)

de slăbire generală și 
localizată, programe de 
relaxare, tonifiere, drenaj 
limfatic, fermitate bust și 
lifting facial nechirurgical

9 programe

interior siliconat pentru o 
mai mare fiabilitate și 
confort sporit, intensitate 
reglabilă pe fiecare 
set de electrozi

24 electrozi

afișează durata 
tratamentului, tipul și 
frecvența contracțiilor, 
tipul programului 
prestabilit, timpul rămas 
pâna la încheierea ședintei,
modul de lucru: automat 
sau manual

panou digital



• conferă tonus muscular și elasticitate pielii
• accelerează sinteza de elastină și colagen
• reduce volumul adipocitelor și accelerează lipoliza
• lifting facial
• tratează ridurile din jurul ochilor și a gurii, obrajii căzuți, barbia dublă, ridurile de pe frunte și 
  dintre sprâncene
• produce o usoară miorelaxare
• încetinește procesul de îmbătrânire
• realizează un excelent drenaj limfatic, eliminând metalele grele, toxinele din organism și 
  surplusul de apă

Beneficii:

Cum funcționează:

afectiuni osoase, musculare, articulare
și in tratamente recuperatorii

rezultate spectaculoase chiar
după primele 4 ședințe

tratament folosit în 
fiziokinetoterapie

19

Electrostimularea a revoluționat acum 30 de ani 
procesul de slăbire, facând tranziția din domeniul 
sportiv, în cel medical. 
“Lucrează” musculatura, grație unor impulsuri 
electrice care reproduc fenomenul natural de 
contractare musculară, eliminând oboseala fizică 
și  creșterea ritmului cardiac.

Ca rezultat imediat, electrostimularea permite 
contractarea musculaturii mai intens și mai 
eficient decât o face fitness-ul, aerobicul sau 
jogging-ul.

În timpul ședintei, succesiunea de contracții 
este simțita concomitent pe toate perechile de 
electrozi, nu doar secvențial. Aceste contracții vor 
mari necesarul de energie al muschiului, ceea ce 
va determina o ardere accentuată a grăsimilor 
stocate.

Termoterapia oferită de benzile combo are 
un mare avantaj: poate fi folosită și de 
persoane ce prezintă varice sau telangiectazii 
pe diferite zone ale corpului, echipamentul 
permițând aplicarea benzilor acolo unde 
clienta nu are aceste probleme.
Datorită ușurintei de utilizare a dispozitivului 
bipolar, programul facial poate fi folosit în 
timpul unei ședințe de împachetări. 
Benzile termice pot fi folosite separat pentru 
ședințele de împachetări.

training manager
Sorina Bratu

~~45 min
electrostimulare

6-8 ore
gimnastică intensă



PROFESIONAL 24 PADS
...inovatie în electrostimulare

Cel mai vândut echipament de electrostimulare din România.
Elementul inovator al echipamentului Professional 24 Pads este curentul SlimWave. Contracțiile
complexe tip izotonic și izometric acționează pe musculatură, sporind eficiența tratamentului.
De asemenea, datorită tehnologiei de ultimă oră, folosită în proiectarea acestui echipament,
senzația de disconfort dată de impulsurile electrice este redusă la minimum.

pont extra:
Electrostimularea poate fi, pentru un maxim
de efect, îmbinată cu terapie cu infraroșii sau
termocuvertă.

Programele de tratament pe care echipamentul
le include se referă atât la electrolipoliză și
electrotonifiere, cât și la aplicabilitatea facială. 

senior trainer
Claudia Capotă

9 programe

pentru diferite efecte: slăbire generală, localizată, drenaj 
limfatic, relaxare, tonifiere, fermitate bust, lifting facial

24 electorzi / 12 electrozi (+ si -)
interior siliconat pentru o mai mare fiabilitate și confort
sporit

panou digital

ce furnizează informații complete
pe intreaga durată a tratamentului

MASTER LEVEL CONTROL

posibilitatea creșterii intensității curentului simultan 
pe toate perechile de electrozi

reglare intensitate
pe fiecare pereche de electorzi în parte
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rezultate spectaculoase
după primele 4 ședințe

• conferă tonus muscular și elasticitate pielii
• accelerează sinteza de elastină și colagen
• reduce volumul adipocitelor și arde grăsimile în exces
• calmează durerile musculare, nevralgiile și durerile de 
spate
• tratează ridurile din jurul ochilor și a gurii, obrajii căzuti,
barbia dublă, ridurile de pe frunte și dintre sprâncene
• creșterea motilităţii intestinale
• încetinește procesul de îmbătrânire
• realizează un excelent drenaj limfatic eliminand
metalele grele, toxinele și surplusul de apă din organism

Beneficii:



ULTRALIPO CELL-EX
...modelează silueta la care ai visat

Liposucția virtuală prin cavitație sparge 2-4 milioane de celule grase (adipocite) în doar 30 minute 
de tratament. Frecvența cavitațională este focusată direct pe depozitele de grăsime localizate, 
eliminând un număr impresionant de adipocite și împiedicând reparația depozitelor de grăsime 
în exces.

Înainte După

Terapii:
FRECVENTA CAVITAȚIONALĂ DUALĂ (25 SI 40 KHZ)

TERAPIE LED (460 NM) SI INFRAROSII (910 NM)

pentru hidratarea profundă perioculară (dispozitiv “pix”) și 
curățarea facială (dispozitiv lamelă)

ULTRASUNETE

pentru a scăpa de centimetri în plus și remodela 
țesuturile. Frecvența duală generează valori mari 
de energie și creează efectul cavitațional la nivelul 
celulelor grase, determinând implozia acestora.

 

Beneficii:
• scădere în centimetri (măsurabili before
  /after)
• remodelare corporală
• reducerea consistentă a depozitelor de 
  grăsime
• gomaj facial cu ultrasunete
• creșterea elasticității pielii
• reducerea ridurilor fine și de expresie

• ecran LCD cu functe touch-screen
• 2 capete de tratament corporal:
  - capăt plat pentru aplicarea tratamentului 
  pe zone extinse
  - capăt concav pentru prevazut cu LED-uri 
  și infraroșu pentru reconturarea corporală
• 2 capete de tratament facial:
  -  capăt  pentru zone delicate: zona gurii, 
  ochilor, pliurile nasului
  - capăt de tratament cu ultrasunete 
  dedicat exclusiv tratamentelor faciale

Caracteristici:

1 ședință           3 ședințe            6 ședințe         12 ședințe

4  cm                 10 cm                  16 cm                20 cm

centimetri pierduți

~~30 min
liposucție virtuală

2-4 cm
pierduți
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cele 2 terapii efectuate în paralel intensifică efectul și contribuie 
la obținerea rezultatelor spectaculoase. Îmbinarea celor 3 terapii 
asigură rezultate excelente în remodelarea corporală. 



...cavitatie pentru remodelare corporală
SLIM MAX
Cavitația, bazată pe unde acustice care generează valori mari de energie și creează efectul 
cavitațional la nivelul celulelor grase, este renumită pentru efectele remarcabile în scăderea 
circumferințelor. Slim Max acționează cu frecvența cavitațională duală ( 25 și 40 Khz) pentru 
a distruge definitiv un numar important de adipocite și a remodela silueta, iar Terapia LED 
are rolul de a maximiza efectele.

Beneficii:

• slăbire în centimetri 
• remodelare corporală localizată
• reduce adipozitățile localizate
• modi�că radical linia corpului
• corectează asimetriile corporale

Caracteristici:
• afișaj electronic cu funcție touchscreen și meniu
  în limba română
• 2 capete de tratament cu 25 Khz și 40 Khz
• terapie LED pe capătul de tratament 25 Khz 
• echipament ergonomic, ușor
• intensitatea și durata de tratament ajustabile
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Pentru efecte maxime se recomandă 
tratament multifazic: ultrasunete + cavitatie 
+ drenaj limfatic 

Recomandare: Cunoscuta și ca “liposucție virtuală”, cavitația a 
creat o adevarată revoluție în remodelarea corporală 
pentru că elimină adipozitățile localizate și împiedică 
reapariția acestora. 

Cavitația acționează prin unde acustice ce produc 
comprimări și dilatări repetitive, determinând implozia 
adipocitelor. Resturile celulare vor fi preluate de limfă 
și eliminate complet din organism.  

business developer
Georgiana Marin



Înainte După

Echipamentul Zentisse, cu ajutorul tehnologiei SlimLight, tratează zonele în care nici dieta și 
nici exercitiile fizice nu dau rezultate. Fie că este vorba despre zone dense de grăsime sau 
despre anumite regiuni: coapse, șolduri sau abdomen, rezultatele obținute sunt 
surprinzatoare, încă de la prima ședință.

• În urma unui program de două săptămâni, studiile 
  clinice au înregistrat în medie o reducere de 8.9 cm 
  în zona abdomenului, pe coapse și șolduri
• Se pierde minim 1cm/ședință (30 min), dar în medie 
  s-a observat o pierdere de 2-4 cm în zona 
  abdominală
• Tratamentul cu Zentisse este foarte relaxant, 
  reconfortant, nedureros, nu presupune riscuri sau 
  recuperare.
• Datorită celor 12 paduri, echipamentul acționează 
  concomitent pe mai multe zone: picioare, șolduri, 
  abdomen, brațe, bărbie dublă, fese.

Demonstrat clinic:

Zentisse este cel mai complex laser de slăbire. 200 
de fasciculi laser acționează concomitent pe două 
lungimi de undă pentru a penetra în profunzime și 
a topi grăsimile și superficial pentru liftarea 
tegumentului.
Noua tehnologie Slim Light combină două tipuri de 
laser cu lumină roșie vizibilă (658 nm) și laser în 
spectrul nevizibil (980nm).

Cum acționează:

Nu necesită terapeut pe durata
ședintei (30-40 min)

NU NECESITĂ CONSUMABILE

• 200 fascicule laser care acționează 
  concomitent
• 12 paduri ce emit nivele joase de 
  energie laser
• durată ajustabilă de tratament
• a�șaj electronic pe ecran cu funcție 
  touch screen
• echipament ergonomic, ușor

Tips: În timpul ședintei de lipolaser clienta
poate beneficia de un tratament facial. 
Pentru maximizarea efectelor recomandam
combinarea ședințelor de Zentisse cu
presodrenaj și/sau electrostimulare.

training manager
Sorina Bratu

Caracteristici:
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...noul aliat împotriva celulitei

Radiofrecvență duală este o inovație care revoluționează tehnicile de slăbire. Tratamentele bazate 
pe radiofrecvență conturează, tonifică, netezesc și "ridică" fără a leza țesuturile musculare și grase, 
efecte grație căreia se remodelează țesuturile din profunzime, fără a afecta epiderma.

Corporal
• tonifiere tegumentară obținută instantaneu
• stimulează formarea de noi fibre de elastină/
 colagen
• reconturează și redefinește silueta
• reduce celulita și aspectul capitonat al pielii
• "strânge" pielea flașcă, lăsată
• diminuează vergeturile

Facial
• înlătură ridurile
• diminuează semnele îmbătrânirii
• atenuează cicatricile, îmbunătățește textura 
  pielii
• tratează bărbia dublă
• liftează pielea gâtului

Beneficii:

Terapia cu radiofrecvență este ideală pentru:
- persoanele cu piele fleașcă: femei care au 
   născut recent, piele flască în zona coatelor, 
   genunchilor, gâtului
- pentru refacerea conturului corporal în cazul 
   persoanelor afectate de celulită
- pentru reîntinerirea tenului și atenuarea 
   îmbătrânirii: riduri, aspectul matifiat
- bărbie duală
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Premium RF este un echipament 
iubit de clienți datorită efectelor 
foarte rapide, vizibile după o 
singură ședință de tratament. 
Aspectul de coajă de portocală 
se atenuează imediat, iar 
liftingul facial se conturează 
în 15 minute de terapie.

Aplicabilitate:



Ce sunt funcțiile CET și RET?

CET căldura resimțită se transmite la 3-5 cm în adâncime și este recomandat 
dacă se dorește tonifierea pielii și tratament anticeluitic.  Căldura este una locală, 
de suprafață și se recomandă în tratarea celulitei de gradul I și II. De asemenea, 
este ideală pentru micile acumulări de grăsime cum ar fi cele din jurul genunchilor 
sau “aripioarele” de dimensiuni mici.

RET se recomandă în tratamentul de maxima eficiență al țesutul adipos din pro-
-funzime, acționând asupra oricarui tip de celulită și având rezultate uimitoare în 
cazul tratării celulitei de tip III și IV. Acest tip de căldură este focusată în interiorul 
țesuturilor, în profunzime. Se folosește în mod special pentru a trata zone ca 
abdomen, fese, coapse.
Această terapie penetreaza 9 până la 12 cm în profunzimea țesutului, atingând 
exact acele depozite de grăsime care sunt cel mai greu de eliminat. 

EFECTE
INSTANT

Actionează ca un corset care strânge,
compactează și tonifică.

linia mandibulară

conturul facial 

Tonifica
Redefineste

tehnologie revoluţionară

Premium RF este un echipament complex de radiofrecvență cu efect termic selectiv asupra țesuturilor:
termolipoliza selectivă pătrunde în țesuturi și produce o ardere graduală a grăsimilor stocate.
Termolipoliza este selectivă, acționând în primul rând asupra adipocitelor cu volum mare de grăsimi. 
Rezultatul imediat este egalizarea volumului adipocitelor și diminuarea accelerată a aspectului de coajă de 
portocală.

Prin încalzirea localizată, endotermia determină scurtarea imediată a fibrei de colagen, stimulează formarea 
de noi fibre de elastină și fomează noi rețele de susținere. 
Rezultatul imediat: confera fermitate și elasticitate pielii, epiderma arată mai tânără.

Endotermia produce efectul “tightening”, trecerea brusca de la o temperatura ridicată la una scăzută 
produce o contracție a țesuturilor.
Terapia cu radiofrecvență este complet sigură, non-invazivă și non-agresivă pentru organism, fiind 
recomandată pentru toate vârstele deoarece nu necesită perioadă de recuperare.

Deși este o terapie nouă, radiofrecvența este o alternativă la clasica lipoaspirație. Acțiunea se concentrează 
asupra grăsimii localizate, care nu se diminuează cu dieta sau exercitii fizice.
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Cum acționează:



PERFECTUM
...laser pentru slabire localizata

Perfectum este un sistem de tratament non-invaziv cu rezultate vizibile și de lungă durată. Simplu și ușor 
de folosit, este potrivit pentru toate părțile corpului.

Laser Perfectum 1060 nm revoluționează estetica corporală prin utilizarea unui sistem de oglinzi 
convergente care focalizează fasciculele laser direct în țesutul subcutanat.

Perfectum livrează energie termică în  celulele grase determinând inițierea procesului de lipoliză.
Moleculele mari de trigliceride se vor transforma în molecule de acizi grași și glicerol cu dimensiuni mici. 
Acestea sunt angrenate în sistemul limfatic, vor fi metabolizate și eliminate din organism. 

Beneficiul acestui proces de lipoliză este diminuarea în volum a zonelor tratate.

Perfectum este un laser inovator destinat slăbirii localizate pe diferite 
zone țintă: abdomen, brațe, șolduri, fese.

Ce este Perfectum?

INAINTE DUPA

4 CAPETE DE TRATAMENT CU SISTEM INOVATOR DE OGLINZI CONVERGENTE

• SLĂBIRE ÎN CENTIMETRI

• CREȘTE ELASTICITATEA ȘI TONUSUL PIELII 

• TOPIREA ADIPOZITĂȚILOR LOCALIZATE

• ACTIVAREA METABOLISMULUI CELULAR

• TRATAMENT NON-INVAZIV

• SIGUR ȘI NEDUREROS

Beneficii:

26



InstaShape
5 TEHNOLOGII INTEGRATE GENERATIE 3D
VACUUM + RF + CAVITATIE + LUMINĂ INFRAROȘIE + ROLE MECANIZATE

Instashape este un echipament PREMIUM cu 4 manipuli 
independenti si tehnologii combinate  aducand beneficii 
variate in domeniul esteticii corporale si faciale.

Dispozitivul facial imbina intr-o singura sesiune de 
tratament de 15-30 minute manevrele drenajului 
limfatic vacuumat cu caldura placuta a radiofrecventei 
bipolare si cu efectul detoxifiant al razelor infrarosii.

• reconturarea ovalului facial, 
• lifting tegumentar, 
• efect antirid, 
• cresterea tonusului
• cresterea elasticitatii pielii.

EFECTE OBTINUTE

Manipulul corporal Grand incorporeaza tehnica vacuumului clasic cu eficacitatea de 
necontestat a radiofrecventei, cu profunzimea infrarosiilor si cu masajul relaxant si defibrozant 
al rolelor mecanizate.

InstaShape beneficiaza de un al 4-lea manipul prevazut cu doi poli de cavitatie ce 
functioneaza concomitent cu suctiunea negativa. 
Cavitatia sau liposuctia virtuala foloseste unde acustice cu intensitate inalta si frecventa joasa 
pentru spargerea unui numar important de adipocite.

Efectul: reducerea localizata in centimetri.

Manipulul corporal Medium actioneaza pe zone mici, cu adipozitati localizate (brate, gambe) 
cu 3 tehnologii simultane: radiofrecventa, vacuum, infrarosii.

Beneficii:
• scaderea laxitatii pielii, 
• anticelulita, 
• remodelarea si reconturarea corpului, 
• cresterea fermitatii feselor.
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...radiofrecvență bipolară și tripolară

Utilizată inițial în domeniul medical, radiofrecvența reprezintă una din cele mai eficiente metode de 
remodelare corporală, tonifiere tegumentară și prevenire a îmbătrânirii tenului.
Skin Expert vine cu o dublă performanță: radiofrecvență bipolară și tripolară într-un singur 
echipament.

• accelerarea procesului de ardere a 
  grăsimilor
• atenuarea aspectului flasc prin tonifiere 
  imediată
• îmbunătățirea elasticității dermului
• ameliorarea vergeturilor
• efect de liftare la nivel facial
• elimină ridurile, redă ferminitatea tenului, 
  topește grăsimile de la nivelul gușei 
  (bărbia dublă)
• rede�nește ovalul tenului
• ten vizibil întinerit

Demonstrat clinic

Undele de radiofrecvență încălzesc 
țesuturile în profunzime, diminuând
circumferințele și înlăturând aspectul de 
coajă de portocală. La nivel tegumentar
se contractă fibrele de colagen vechi, 
liftând pielea ptozată.

Beneficii:

Caracteristici:

• 7 capete de tratament
• energie maximă emisă: 50j
• afisaj electronic cu funcție touchscreen 
  și meniu în limba română
• echipament ergonomic și ușor
• durată de tratament ajustabilă

Aplicabilitate:
Terapia cu Skin Expert este ideală pentru:
• refacerea conturului corporal
• termolipoliză selectivă
• înlăturarea celulitei
• liftarea tegumentului lăsat a femeilor care 
  au născut recent, piele flașcă în zona 
  abdomenului, genunchilor, coapselor, 
  brațelor, etc.
• reducerea imediată a numărului de centimetri 
  prin tensionarea dermului și obținerea efectului
  de "skintightening"
• accelerarea microcirculației la nivelul facial și 
  prevenirea îmbătrânirii

Durată și frecvență: pentru 
ședința facială 15 min de 
2-3 ori/săpt, iar ședința
corporală 30 min de 2-3 
ori/săpt.
Tips: Pentru grăbirea și 
maximizarea rezultatelor se 
recomandă ca o ședință
pe săptămână să fie precedată 
de o ședință de drenaj limfatic.
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CEL MAI AVANSAT TRATAMENT DE SLĂBIRE

Efectele de slăbire prin criolipoliză sunt radicale, spectaculoase și 
rapide.
Descoperită la Harvard Medical School și aprobată de FDA,
criolipoliza face furori în America, fiind prezentată inclusiv la celebra 
emisiune Dr. Oz.

Terapii

Vacuum: absoarbe un volum de țesut gras 
care va fi supus terapiei de înghet.

2 lamele pentru îngheț: scad progresiv 
temperatura locală a țesutului adipos până 
la - 16 ̊, înghetând adipocitele.

Cum funcționează:
Apoptoza este un proces fiziologic. 
Când celulele adipoase ajung în stare de 
înghet, ele sunt angrenate într-un proces 
natural numit apoptoză,
prin care se pierde 25-40% din grăsimea 
din zona tratată.
Rezultatele devin vizibile după 2 săptămâni 
de la tratament, dar efectul maxim este de 
45 de zile.
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Apoptoza: Celulele grase îngheață mai repede 
decât restul celulelor din organism, se modifică 
morfologic și intră într-un proces de moarte celulara.
Organismul le elimină, fără alte intervenții sau terapii.

• 5 capete de tratament: 4 corporale, 1 bărbie
  dublă
• touch screen independent pe fiecare capăt 
  de tratament
• Temperatura minimă reglabilă de la + 5°C până 
  la - 16°C
• durată de tratament ajustabilă, până la 60 
 de minute.
• vacuum precis, dispus omogen prin duze 
 convergente

Caracteristici:



TERMOCUVERTA
Slim Light 

Pătura termică Slim Light este un 
produs complet, din elita aparatelor 
termice, cu efect de saună localizată. 
Termocuverta are beneficii majore: 
slăbire atât în centimetri, cât și în
kilograme și eliminarea surplusului de 
apă

SOLUȚIA FACILĂ PENTRU A 
SCĂPA DE RETENȚIA DE APĂ

• slăbirea în centimetri și în greutate prin 
  eliminarea retenției hidrice
• detoxifierea țesuturilor
• diminuarea aspectului de coajă de 
  portocală
• accelerarea circulației sangvine și a 
  metabolismului celular
• ameliorarea vergeturilor

Beneficii:• 3 zone individuale de încălzire
• temperatura ajustabilă diferit pe zone, ajungând 
  până la 85  C
• închidere ermetică pentru păstrarea și intensificarea 
  căldurii
• pupitru de comandă ușor de utilizat
• durata de tratament ajustabilă, max. 60 min
• echipament ușor pentru a facilita amplasarea în 
  funcție de necesitate
• semnal ce anunță finalul ședinței
• material rezistent la apă
• dispozitiv de siguranță pentru evitarea riscurilor de 
  supraîncălzire
• design ergonomic, elegant, funcțional

Caracteristici:
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Pont:  Termosauna este un tratament extrem de 
eficient, mai ales când se dorește slăbirea atât 
în centimetri cât și în kilograme. Mai exact, 
termosauna îmbină beneficiile oferite de căldura 
termocuvertei cu acțiunea ingredientelor active 
din produsele utilizate. Rezultatul imediat este un 
proces de transpiratie și de eliminare a excesului 
de apă. 

Termoterapia produce efecte vizibile chiar dupa 
prima ședință, la care se pot efectua împache-
-tări cu geluri sau creme puternic reductoare, cu
 produse anticelulitice sau de termosudație.  

business developer
Ana Tărăbuță



TUNEL INFRAROSU
No Cellulite

Tunelul cu infraroșii No Cellulite este o saună profesională, 
modernă și ergonomică, cu multiple efecte benefice 
asupra organismului. Infrasauna are rezultate spectaculoase 
asupra excesului de grăsime, tratează edemele, celulita și 
detoxifiază tesuturile.

Beneficii:

• stimulează circulația sangvină
• elimină excesul de apă din țesuturi
• slăbește în kilograme
• topește grăsimea din interiorul celulelor 
  grase
• atenuează celulita
• accelerează detoxifierea
• ameliorează durerile musculare
• stimulează sistemul imunitar
• îmbunătățește capacitatea fizică

Rezultate:
Eliminarea retenției hidrice, reducerea volumului țesutului adipos și a celulitei: 
căldura puternică generată de  radiațiile infraroșii penetrează până la nivelul 
celulelor grase din straturile profunde, grăsimea este topită și se produce o 
scădere a volumului țesutului gras.

Accelerarea metabolismului face ca arderile la nivel celular să fie mai puternice, 
iar greutatea să scadă gradual. Un procent important de lichidul eliminat conține 
toxine din țesuturi, astfel se produce detoxifierea.
Balansează aciditatea și alcalinitatea - razele infraroșii purifică sângele, 
înbunătățesc aspectul pielii, previn durerile musculare, de articulatii, 
osoase.

Recomandări:

• persoanelor supraponderale
• persoanelor cu retenție de apă, picioare și mâini
  umflate
• femeilor care au născut recent și vor să dea jos 
  rapid kilogramele în plus
• pentru toate stadiile de celulită

Infraroșu:
Razele infraroșii sunt o formă de energie electromagnetică 
ce pătrund 5-6 cm în interiorul țesutului gras, accelerând 
topirea grăsimilor stocate.
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Acest echipament este unul foarte 
important pentru centrele de remodelare 
corporală. Împachetarea sau electrostimu-
larea la infrasaună pot preceda orice 
terapie manuală anticelulitică. 

business developer
Giana Ionescu



...remodelare corporală și hidratare facială
ULTRASONIQ
Destinat atât tratamentelor corporale cât și faciale, UltrasoniQ acționează cu un milion de 
herți pe secundă, pentru a introduce substanțe active în țesuturi. Tratamentul de remodelare 
corporală cu ultrasunete se poate aplica pe toate zonele cu aspect de coajă de portocală, 
cu pielea flască sau deshidratată: abdomen, solduri, fese, coapse, brate etc.

Triplu mecansim de acțiune:

10 nivele de intensitate

terapia cu ultrasunete redă luminozitatea 
tenului prin folosirea unui produs adecvat

hidratare intensă în doar 15 minute

facial, periocular, corporal

3 capete de tratament

4 tipuri diferite de unde acustice 

FIZIC - CĂLDURĂ        CHIMIC - SONOFOREZĂ        MECANIC - VIBRAȚII

Beneficii:

• hidratează intensiv tegumentul
• estompează ridurile de deshidratare
• atenuează vergeturile
• accelerează metabolismul celular
• crește absorția de nutrienți și de ingrediente 
  active din gelurile utilizate
• reduce semnele post-acnee
• îmbunătățește elasticitatea tesuturilor
• activează micro-circulația cutanată
• de�brozează țesuturile întărite
• depigmentează petele caracteristice 
  fotoîmbătrânirii
• reduce nodulii celulitici și diminuează 
  adipozitățile localizate
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Tips: Recomandam ca inaintea unui tratament cu 
ultrasunet facial sa se efectueze exfolierea celulelor 
moarte de la suprafata tenului prin 
microdermabraziune, iar un tratament corporal cu 
ultrasunet sa fie precedat de o impachetare la 
infrasauna.

senior trainer
Claudia Capotă
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Revoluția

ELECTROFITNESS

stimulează peste

350 muschi

pentru prima dată în România 3 persoane simultan 

Echipament portabil:

sistem WIFI

antrenament de 5 ori mai intens

stimuleaza concomitent
10 grupe musculare

20 minute iFit: -1.000 calorii

• Sistem wireless EMS cu Group Training Software 
acționat de pe tabletă și putând fi vizionat
pe televizor

• Se poate lucra cu până la 3 oameni în paralel,
cu posibilitatea ajustării individuale a parametrilor 

• 20 de electrozi care pot fi setati individual sau
simultan

• 45 de programe de antrenament cu 
exemplificare video dar și posibilitatea de
personalizare de către trainer 

• Timer care măsoară timpul de impuls sau pauza

2.500 calorii după
un antrenament

se pierd până la

Cablurile
electrozilor
ascunse in
costum



MagnetIQ
• Tehnologie electromagnetica de mare intensitate
• Induce contractii musculare supramaximale de 
  o intensitate ce nu poate fi atinsa de nici o 
  alta forma de antrenament

ABDOMEN DEFINIT

CONTOURING SI 
DEFINIRE CORPORALA

TALIE SCULPTATA

EFECT BRAZILIAN BUTT

ECHIPAMENT DE STIMULARE ELECTROMAGNETICA 
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+16%
MASA MUSCULARA

-19%
REDUCERE A GRASIMII

30 min



Cum funcționează?

• Rezultate vizibile dupa primele 
   proceduri;
• Modelarea corpului si construirea
   muschilor;
• Tonifiere musculara;
• Cresterea fortei si rezistentei musculare;
• Slabirea intensa si localizata;
• Accelerarea procesului de ardere a 
   grasimilor;
• Potrivit atat pentru femei, cat si pentru barbati;

• Tratarea diastazei abdominale si 

   pierderea tonusului muscular dupa 

   sarcina sau cresterea excesiva in 

   greutate;

• Tratament de scurta durata - 

   30 minute;

• Sigur, fara recuperare;

• Nu necesita terapeut pe toata 

   durata tratamentului

Beneficii:

35

MagnetIQ se mândrește cu capacitatea sa de 
a topi grăsimea, dar și de a construi mușchii.  
Folosește tehnologia electromagnetică 
focalizată de mare intensitate (HI-EMT), ce 
produce contracții supramaximale, în care 
mușchii se pot contracta de 20.000 de ori în 
doar 30 de minute. 

Contracțiile supramaximale sunt diferite de 
contracțiile voluntare, în care este cea mai 
mare forță pe care mușchiul o poate suporta în 
circumstanțe normale și durează de obicei doar 
un moment. 

În timpul exercițiilor fizice, mușchiul apelează la 
adenozin trifosfat (ATP),aceasta este o sursă de 
energie, care alaturi de glicogen sunt obtinute 
din creatinfosfat. 

Orice valoare mai mare decât MVC (maximal 
voluntary contractions) este considerată 
supramaximală și atunci când depozitele de 
energie sunt epuizate prin contracții 
supramaximale, se initiaza lipoliza sau 
descompunerea grăsimilor.



VONBRISSE este un echipament performant de 
remodelare corporala si estetica faciala, ce combina 
2 tratamente excelente dezvoltate exclusiv de Body 
Health, Crioradiofrecventa si HImFU, cu rezultate 
spectaculoase chiar de la prima ședință, atât la nivel 
corporal, cât și facial. 

VONBRISSE
CRIORADIOFRECVENTA & HIFU multifocal HImFU

• inovația VONBRISSE aduce radiofrecvența la un alt 
  nivel, combinând-o pe același capăt de tratament 
  cu crioterapia.

• Crioterapia ajută la liftarea tegumentului, iar 
  combinația cu  terapia de radiofrecvență se 
  personalizează în funcție de mai multe criterii

• VONBRISSE oferă mai multe tipuri de radiofrecvență: 
  monopolară (body), bipolară și trioplară (Eyes), 
  multipolară (body/face).

Posibilitățile multiple de alegere a tipului de radiofrecvență, a frecvențelor de lucru 
(Low, Medium, High, Mix), a temperaturilor crioterapiei, fac din această terapie soluția ideală 
pentru rezolvarea problemelor de estetică facială și corporală.

CRIORADIOFRECVENTA

CrioRadiofrecvența este efectuată cu un manipul prevăzut cu 7 poli din oțel inoxidabil

CrioRadiofrecvența multipolară 

încălzește simultan straturile 

superficiale cât și cele profunde 

cu o cantitate mare de unde de 

frecvență radio. Astfel este 

stimulată sinteza fibrelor de 

colagen și elastină producându-se 

un excelent lifting al pielii. 

CrioRadiofrecvența monopolară 

trimite un val de energie către polul 

receptor aflat sub zona tratata. 

Tehnica aceasta încălzește selectiv 

tesutul subcutanat de 4 ori mai 

puternic decât la alte tipuri de 

radiofrecventă. 
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HIFU multifocal HImFU - High Intensity MultiFocused Ultrasound 
Cea mai sigură și eficientă tehnologie de liposucție non-chirurgicală cu slăbire în cm 
de la prima ședință.

• HImFU este tehnologia ce are același obiectiv ca și liposucția chirurgicală, distrugerea 
definitivă a unui număr important de adipocite, dar fiind non-invazivă și nedureroasă.
• acționează cu valuri de unde cavitaționale de înaltă frecvență producând microbule ce cresc 
presiunea în interiorul celulei grase.  Dilatările și comprimările repetate și rapide ale adipocitelor 
duc la o spargere imediată a acestora și o reducere instantă a centimetrilor.



ANTICELULITĂ

ANTICELULITĂ ...inamicul numărul 1 al celulitei

Dermocell este o provocare pentru chirurgia estetică: un echipament 
cu terapii complet non-agresive, cu rezultate vizibile instant. 
Echipamentul îmbină masajul endermologic cu LED Therapy - terapie 
bazată pe diode emițătoare de lumină, acțiunea lor stimulează 
arderea grăsimilor - celulita dispare rapid și definitiv. 
Microdermabraziunea cu dischete cu pulbere de diamant este un 
concept exclusiv oferit de BodyHealth care asigură rezultate 
spectaculoase și sigure.

• elimină celulita și adipozitățile localizate
• produce o compactare a țesuturilor
• accelerează procesul de ardere a grăsimilor
• atenuează ridurile
• redă fermitate pielii
• reconturarea perfectă a corpului
• îmbunătățește producția de elastină și colagen
• conferă luminozitate pielii
• eliminarea petelor pigmentare

Beneficii:

Masaj transdermic DermoHealth
Îmbină forța de sucțiune a vacuumului cu două role mobile 
care lucrează concomitent pentru un control complet al terapiei, 
dublând eficiența tratamentului. În plus, terapia LED aplicată 
în același timp triplează efectul tratamentului. 
DermoHealth tratează celulita pâna la gradul IV.

Dermoled
Dispozitivele DermoLED dispun de diode cu emisie de 
lumină roșie ce pătrunde în interiorul pielii, activând 
celulele responsabile cu menținerea elasticității tegumentului. 
Lumina roșie stimuleză sinteza de colagen și elastina, pentru a 
reda fermitate și elasticitate pielii.

Microdermabraziunea cu dischete cu pulbere de diamant
Stiloul este conceput din oțel chirurgical de cea mai bună calitate. 
Stick-urile de unică folosință cu pulbere de diamant sunt concepute 
exclusiv BodyHealth.
Pulberea de diamant curăță excelent tenul, granulațiile diferite, potrivite 
fiecarui tip de ten, asigură un ten luminos.
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Înainte După



...uzina frumuseții.

ANTI-AGING 
TROPHY 2018

Aesthetics Devices

Sculptor este un echipament de ultimă generație care 
combină 6 terapii premium, transferate din domeniul medical. 
Sculptor are rezultate spectaculoase chiar de la prima ședință, 
atât la nivel corporal, cât și facial. 
Acesta beneficiază de două funcții revoluționare în lume: HiFu 
multifocal (HimFu) și CrioRadiofrecvență.

PRIMUL echipament ce combină 
6 terapii diferite atât pentru 
corp, cât și pentru față

Sculptor este un echipament de 
ULTIMĂ GENERAȚIE brevetat 
de FDA și COFEPRIS

Terapie de estetică facială şi 
corporală la superlativ
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CrioRadiofrecventă

• inovația SCULPTOR care aduce radiofrecvența la un alt nivel, 
  combinând-o pe același capăt de tratament cu crioterapia.
• Crioterapia ajută la liftarea tegumentului, iar combinația cu  terapia 
  de radiofrecvență se personalizează în funcție de mai multe criterii
• Sculptor oferă mai multe tipuri de radiofrecvență: monopolară (body), 
  bipolară și trioplară (Eyes), multipolară (body/face)
• Posibilitățile multiple de alegere a tipului de radiofrecvență, a 
  frecvențelor de lucru (Low, Medium, High, Mix), a temperaturilor 
  crioterapiei, fac din această terapie soluția ideală pentru 
  rezolvarea problemelor de estetică facială și corporală.

UNIC în România, exclusiv la ROWE!

2 cm de la prima ședință
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CrioRadiofrecvența este efectuată cu un manipul prevăzut cu 7 poli din oțel inoxidabil

CrioRadiofrecvența multipolară 
încălzește simultan straturile 
superficiale cât și cele profunde 
cu o cantitate mare de unde de 
frecvență radio. Astfel este 
stimulată sinteza fibrelor de 
colagen și elastină producându-se 
un excelent lifting al pielii. 

CrioRadiofrecvența monopolară 
trimite un val de energie către polul 
receptor aflat sub zona tratata. 
Tehnica aceasta încălzește selectiv 
straturile de grăsime ce opun 
rezistență la electricitate, încălzind 
până la de 4 ori mai puternic decât
în alte tipuri de radiofrecventă. 

HIFU multifocal HImFU - High Intensity MultiFocused Ultrasound

• HImFU este tehnologia ce are același obiectiv ca și liposucția chirurgicală, 
  distrugerea definitivă a unui număr important de adipocite, dar fiind 
  non-invazivă și nedureroasă.
• acționează cu valuri de unde cavitaționale de înaltă frecvență producând 
  microbule ce cresc presiunea în interiorul celulei grase.  Dilatările și 
  comprimările repetate și rapide ale adipocitelor duc la o spargere imediată 
  a acestora și o reducere instantă a centimetrilor.
• spre deosebire de celălalte echipamente de cavitație cu frecvență 
  joasă (35 - 80kHz), terapia HImFU cu frecvență înaltă (2.7MHZ, 45w) 
  asigură rezultate remarcabile de până la 4 cm în doar o sesiune, 
  dar cu adâncime de penetrare controlată de până la maxim 3 cm.

  HImFU - Cea mai sigură și eficientă tehnologie de liposucție non-chirurgicală cu slăbire în cm de la 
  prima ședință.

Dermoled
terapie LED laser - piele tânără

• Dispozitivele DermoLed Body Health reprezintă o metodă excelentă în 
  aplicarea luminii roșii. Acestea dispun de diode cu emisie de lumină roșie ce 
  pătrunde în interiorul pielii activând celulele responsabile cu menținere 
  elasticității tegumentului.
• lumina roșie activează celulele fotoreceptoare și stimulează sinteza de 
  colagen și elastină, pentru a reda fermitatea și elasticitatea pielii.

DermoHealth
Masaj transdermic
• DermoHealth este o tehnologie revoluționară ce folosește o turbină axială de 
  înaltă rezoluție (15.000 rpm), în locul pompei de vacuum.
• îmbină forța de sucțiune a vacuumului cu două role mobile care lucrează 
  concomitent pentru un control complet al terapiei, dublând eficiența 
  tratamentului. În plus, TERAPIA LED (culoare roșie) aplicată în același timp 
  triplează efectele tratamentului.
• DermoHealth acționează foarte eficient la nivel corporal și tratează celulita 
  până la GRADUL IV. Dermoledurile activează receptorii celulari,  multiplicând 
  producția de elastină și colagen, conferind astfel pielii un aspect mai fin și tânăr.

Microdermabraziune
cu pulbere de diamant - Regenerare celulară!
• Stiloul este conceput din oțel chirurgical de cea mai înaltă calitate.
• Stick-urile de unică folosință cu pulbere de diamant sunt un concept EXCLUSIV 
  oferit de BodyHeallth. Pulberea fină de diamant curăță excelent tenul, granulația
  fiind intactă la fiecare sesiune. Aceasta este hipoalergenică și oferă siguranță
  în aplicarea tratamentelor de microdermabraziune.
• Beneficii: exfolierea celulelor moarte, eliminarea semnelor de fotoîmbătrânire, 
  combaterea punctelor negre, reglarea excesului de sebum, tratatea cicatricilor 
  post-acnee.

Stick-uri cu granulații 
diferite pentru tratamente 

personalizare și sigure
fiecărui tip de ten.



REVOLVX
Dare to be PERFECT!

RevolvX - SISTEM INTEGRAT DE REMODELARE CORPORALA 4-in-1  SI TRATAMENTE FACIALE 
3-în-1.

RevolvX este un echipament de ultima generatie ce combina beneficiile functiilor Vacuum, 
Radiofrecventa, LED si Oscilatii transdermice (modul corporal), utilizate simultan sau individual. 
Conceput pentru a oferi tratamente personalizate non-invazive pentru intregul corp.

Vacuum

Stimulare și curățare într-o singură terapie.
Foloseste presiune negativa de suctiune pentru diminuarea 
oricarui stadiu de celulita si pentru atenuarea aspectului 
capitonat de “coaja de portocala”.
Stimuleaza drenajul limfatic si circulatia sangvina, crescand 
aportul de oxigen la nivelul tesuturilor.  
Reduce edemele si recontureaza forma corpului.

Radiofrecvență

Radiofrecventa este una dintre cele mai inovatoare si 
non-invazive proceduri estetice ce actioneaza prin doua 
mecanisme: termolipoliza selectiva cu beneficii rapide pe 
reducerea in volum a adipocitelor si mecanism de scurtare 
a retelei elastice a tegumentului cu rezultate pe lifting si 
“thightening”.

LED

Terapia LED este efectuata cu ajutorul Light Emision Diode
(Diode Emitatoare de Lumina).
Fotonii generati  la un nivel de 8-10mm cresc metabolismul 
intracelular cu 150% simultan cu sinteza amplificata de 
material energetic de tip ATP. LED Terapia este complet 
non-agresiva si non-invaziva pentru organism.

Oscilatii transdermice

Manipulul corporal utilizeaza oscilatii transdermice cu 
unghiuri si viteze de rotatie diferite pentru a “framanta”in 
profunzime tesutul adipos diminuand aspectul inestetic al 
celulitei si cresterea tonusului si elasticitatii pielii.

40



41

• trateaza absolut orice stadiu al celulitei, inclusiv gradul III si IV de celulita
• reduce senzatia de picioare grele datorita drenajului limfatic
• recontureaza corpul si reduce volumul prin eliminarea grasimilor si toxinelor
• mareste elasticitatea, fermitatea si flexibilitatea pielii
• stimuleaza celulele responsabile de creearea de colagen si elastina
• indeparteaza toxinele si purifica sistemul limfatic
• lifting tegumentar
• defibrozeaza nodulii celulitici
• imbunatateste forma feselor
• imbunatateste forma picioarelor
• ajuta la oxigenarea tesuturilor
• imbunatateste metabolismul celular prin vasodilatare si aport de nutrienti

Beneficii la nivel facial

• lifting si rejuvenare
• confera luminozitate si stralucire
• accelereaza sistemul limfatic la nivel facial si detoxifierea
• reda volumetria feței
• reduce cearcanele si pungile de sub ochi
• stimuleaza circulatia sangvina si aportul de oxigen la nivelul fibroblastelor
• atenueaza ridurile faciale

Beneficii la nivel corporal



...detoxi�ere radicală și remodelare corporală

Echipamentul cu design minimalist, dar cu rezultate uimitoare, Presso Symphony acționează 
prin presoterapie pentru a asigura cel mai eficient drenaj limfatic. Numit și "moartea celulitei", 
drenajul limfatic este una dintre cele mai corecte, naturale și plăcute metode de detoxifiere 
a organismului, susținând procesul de slăbire.

• atenuarea problemelor de circulație 
  periferică
• reducerea completă a retenției hidrice 
  (în cazul volumului de apă extracelulară 
  ce depășește 43-45%) 
• reconturarea radicală a siluetei 
• "spargerea" depozitelor de toxine și deșeuri 
  metabolice și eliminarea lor prin drenaj 
  limfatic

Beneficii:

Drenajul limfatic corect realizat (presarea ganglionilor 
limfatici, nu a musculaturii) prin presoterapie accelerează 
microcirculația și eliminarea reziduurilor nocive, toxinelor, 
deșeurilor metabolice din organism. Presso Symphony 
folosește o tehnologie avansată și un compresor 
performant pentru a trata insuficiența sistemului limfatic 
și asigură drenaj limfatic corect.

Metodă de masaj mai puțin convențională, presoterapia 
este o procedură foarte relaxantă, complet non-invazivă 
și cu multiple beneficii:
• eliminarea retenției de apă
• eliminarea celulitei edematoase
• remodelare corporală
• detoxifierea organismului
• detoxi�erea activității sistemului imunitar

• procesor Samsung
• 4 accesorii de drenaj limfatic: braț, abdomen, 
  picioare, fiecare cu 6 camere cu presiune 
  individuală
• posibilitatea de a regla durata și presiunea în 
  timpul tratamentului
• emisie de zgomot redusă - doar 59db
• 12 ieșiri pentru camerele accesoriilor
• buton de reglare a vitezei de umplere a
  camerelor pneumatice.

Caracteristici:
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Presoterapia este un must-have în orice centru de beauty. 
Deși lucrează ca un adjuvat pentru alte terapii anticelulitice, 
importanța este egală cu cea a echipamentelor principale. 
Drenajul limfatic astfel realizat, împreună cu celălalte terapii 
de remodelare corporală, contribuie atât la slăbit, cât și la 
întreaga sănătate generală a organismului.

business developer

Cum acționează:



VIBROMATIQUE
...relaxare, rasfat, remodelare!

Vibromatique aduce un concept unic și spectaculos în estetica aplicată, bazat pe masaj 
vibrațional - mișcări oscilatorii ritmice, cu viteze reglabile ale căror efecte sunt mult mai 
rapide decât ale unui masaj manual. Efectele vibromasajului asupra celulitei sunt 
impresionante.

dispozitive

de diferite dimensiuni si forme, fiecare
cu un rol precis in tratament

7 intensitati ajustabile
pentru personalizarea terapiei in
functie de capatul de tratament ales,
pentru diferite stadii de celulita, 
peeling sau pentru relaxare musculara

Cum acționează:

Folosind manevre specifice, vibrațiile produc 
modificări la nivelul țesutului adipos și 
muscular. 
La nivelul țesutului gras produce nivelarea 
asimetriei celulelor adipoase, iar la nivel 
muscular accelerează circulația.

Beneficii:
• redistribuie celulele adipoase, înlăturând aspectul 
  inestetic de coajă de portocală
• tratează celulita în stadii avansate prin ruperea 
  membranei fals (pseudomembranei) ce apare în 
  structura macronodulilor celulitici
• combate oboseala musculară prin irigarea cu 
  sânge oxigenat a acestor structuri
• accelerează procesul de detoxifiere
• activează circulația și accelerează schimburile 
  nutritive la nivel celular
• reduce stresul fizic, mental și tensiunea musculară
• stimulează secreția de endorfine și, astfel, se 
  îmbunătățește starea generală.
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Vibromasajul se efectuează cu uleiuri de masaj, 
însă pentru a potenta rezultatele se pot utiliza 
uleiuri sau geluri termoactive, care stimulează
arderea la nivelul tesutului adipos.

Georgiana Marin
business developer

Înainte După
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ULTRAFIT PLUS
ferm împotriva celulitei...și nu doar atât!

Înainte

Vacuum Ultra�t Plus este un excelent echipament conceput pentru tratarea inestetismelor 
faciale și corporale, cu rezultate spectaculoase într-un timp foarte scurt. Ușor de utilizat și cu 
programe variate, aparatul permite personalizarea fiecărui tratament, în funcție de nevoile și 
confortul pacientului.

După

Cum acționează?
Vacuum Ultra�t Plus este un echipament de bază în cadrul oricărui 
centru estetic, generând o gamă largă de servicii atât din sfera 
facială, cât și cea corporală: tratamente antivergeturi, anti-aging, 
de remodelare și slăbire, mărire bust etc.

Echipamentul dispune de capate de tratament de aspirație cu un 
detaliu semnificativ: prezența bilelor metalice, excelente pentru un 
masaj profund. Echipamentul beneficiază de un număr impresionant 
de capete de tratament, în plus, are un kit special pentru 
microdermabraziune compus din 9 capete de tratament - pentru un 
ten luminos, curat și atenuarea instantanee a ridurilor.

Beneficii:

• exfoliază celulele moarte
• regenerare celulară
• antivergeturi
• conferă luminozitate tenului
• puternic efect anticearcăn și reducerea 
  edemelor (pungilor de sub ochi)
• reduce celulita, indiferent de stadiul 
 acesteia
• atenuează aspectul capitonat al pielii
• creșterea elasticității tegumentului
• mărirea bustului

Funcții:

VACUUM ANTICELULITIC
• cu dispozitive metalice cu bile pentru orice stadiu 
de celulită

VACUUM PENTRU SÂNI
• vacuum pentru sâni cu cupe LED Therapy și 
vibrații cu rol în creșterea sânilor cu o măsură

MICRODERMABRAZIUNE CU PULBERE DE DIAMANT
• 9 capete tratament cu granulații diferite, rol în 
  regenerarea și întinerirea facială

DRENAJ LIMFATIC FACIAL
• drenaj limfatic facial cu dispozitive metalice cu
  bile sau cupe de sticlă
• rol în drenarea toxinelor și acumulărilor hidrice 
 de la nivel facial și al pungilor de sub ochi





Beneficii:

REGENIX 
...hifu facial & corporal

HIFU este o metodă inovatoare, non-invazivă și net superioară oricăror alte metode de lifting 
nechirurgical. El folosește energia acustică cu proprietăți unice ce îi permit să ocolească
suprafața pielii pentru a trata în adâncime, fiind de neegalat de către orice alt dispozitiv de 
cosmetică non-invazivă.

Epiderm

Derm

Hipoderm

Muschi

SMAS

Terapia HIFU Regenix este singura 
terapie care, cu ajutorul 
specificațiilor ultrasunetelor, 
străbate toate cele 3 straturi
ale pielii și ajunge la 
nivel SMAS.

cel mai mic preț/cartuș din România
4 cartușe incluse: facial + corporal

rezultate vizibile 2 ani de la tratament

35% din rezultate vizibile exact dupa 
tratament, acestea continua in 
urmatoarele 3-4 luni

Hifu, protejează suprafața pielii, în timp ce penetrează 
cu precizie în profunzimi și cu temperaturi mai mari 
decât celelalte tehnologii, tratând dincolo de straturile 
superficiale ale pielii.
HIFU transportă un fascicul de energie ultrasonică la 
nivel SMAS, la o temperatură de 65 grade pentru 
declanșarea procesului natural de neocolageneză. 
Acest proces are rolul de a consolida colagenul 
existent și pentru a produce colagen nou în stare 
proaspătă.

Ultrasunetele intens focusate activează și accelerează 
propriul proces de vindecare al organismului în zonele 
feței, gâtului și decolteului, ajutând astfel pielea lasată 
să se întindă și să devină mai fermă. Se bazează
exclusiv pe capacitatea regenerativă naturală a 
organismului prin producerea de neo-colagen. 
Tratamentul vizează straturile mai profunde, suprafața 
pielii nu este afectată.

Ce este hifu?
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• Redefinește ovalul și volumetria feței 
• Ridică pomeții
• Modelează bărbia dublă
• Lifting pleoape superioare și sprâncene
• Reduce ridurile adânci, inclusiv 
  nasolabiale
• Tonifică pielea
• Reduce cicatricile
• Lifting instant față, gât și zona 
  decolteului
• Reduce pungile de sub ochi și cearcănele
• Liftarea tegumentului la nivelul brațelor,
  interiorul coapselor, abdomen, fese



LIPOMED
An Aestetic Synergy
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Cel mai nou aparat din portofoliul ROWE.

LIPOMED - unul din cele mai eficiente aparate de lifting facial & corporal, este soluția perfectă 
pentru tratamente corporale și faciale, printr-o tehnologie non-invazivă, pentru rezultate 
rapide și de lungă durata.

HIFU - Tehnologie non-invazivă și sigură prin care se obține efectul de lifting la nivel SMAS al zonelor 
tratate prin intermediul ultrasunetelor de frecvente inalte, intens focusate care stimulează regenerarea 
și restructurarea colagenului dar și declanșează procesul de neocolageneză (formarea de colagen nou). 

HIFU este tratamentul non-invaziv care utilizează ultrasunete și propriul proces natural de vindecare 
a corpului pentru liftingul non-chirurgical facial, al pleoapelor superioare, al bărbiei duble și a oricărei 
corporale afectată de ptoza gravitațională.

HIFU - High Intensity Focused Ultrasound - Procedura aprobata FDA, este cea mai noua 
tehnologie de lifting non-chirurgical cu rezultat instant, la nivel global.

Caracteristici:

• Îndepărtează depozitele de grăsime 
  localizate
• Cresterea elasticitatii pielii prin 
  stimularea colagenului și elastinei
• Tratează pielea îmbătranită
• Rede�nirea ovalului feței

Avantaje:

• Rezultatele sunt vizibile la câteva zile după 
  procedură
• Ultrasunetele sunt inofensive pentru organism
• Tratament complet non-invaziv
• Indicat pentru toate tipurile de piele, în orice 
  anotimp
• Alternativă rentabilă din punct de vedere 
  financiar pentru liftingul facial chirurgical
• Nu necesită anestezie sau sedare
• Fără incizii sau risc de infecție
• Nu necesită timp de recuperare

5 CARTUȘE facial & corporal

DS - 1.5 mm
DS - 3,0 mm
DS - 4,5 mm
DS - 8.0 mm
DS - 13 mm 

l poMED
i

Efect de lifting 
la nivel SMAS
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rejuvenare faciala

reducerea ridurilor

luminozitate &
stralucire

curatare profunda

eliminarea 
imperfectiunilor

liftare

...7 terapii intr-un singur echipament
HIDRATIQ INTENSE
HydratIQ Intense este un echipament versatil, ce inglobeaza 7 tehnologii unice în estetica 
faciala.

Functia premium, HidraPeel, face din HidratIQ Intense un 
echipament de top, destinat  centrelor în cautarea inovatiei. 

HidraPeel combina simultan curatarea, exfolierea, extractia, 
hidratarea si protectia oferita de antioxidanti, rezultand o 
piele mai curata, mai frumoasa fara disconfort si timp de 
recuperare.

Cu ajutorul functiei HidraPeel se elimina liniile fine, ridurile, 
porii mariti si congestionti, se trateaza tenul acneic, 
hiperpigmentatia si petele de varsta. 

Oxigen hiperbaric

Un dispozitiv prevazut cu un flacon/recipient în care se introduc diferite 
seruri cu ingrediente active (acid hyaluronic, multivitamine, etc) pentru a fi 
pulverizate fin la nivelul barierei epiderm-derm.
Rezultatul consta într-o hidratare si luminozitate faciala. Se recomanda ca 
pas ulterior tratamentelor de Aqua-Peel.

Hidradermabraziune (HidraPeel)

Aqua peeling-ul este o inovatie non-invaziva care înlocuieste
tratamentele clasice si realizeaza un protocol complet: 

curatare, exfoliere, extractie si hidratare.
Terapia se adreseaza tuturor tipurilor de ten si are multiple

rezultate, vizibilie instant: reduce porii dilatati, elimina acneea
si punctele negre, diminueaza ridurile fine.
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Radiofrecventa 2D

Caldura indusa de cei 2D poli stimuleaza fibroblastii crescând sinteza de 
fibre proteice, obtinând un lifting facial instant. 
Radiofrecventa 2D este singura terapie de slabire volumetrica a conturului 
fetei si a barbiei duble.
Cei 2 poli de radiofrecventa induc un efect de scurtare al retelei de fibre 
elastice deformate si alungite, obtinand un lifting facial instant.

Undele acustice cu tripla actiune: mecanica (vibratii), chimica
(sonoforeza) si fizica (efect Joule), infuzeaza ingredientele active 

ale serurilor în derm pentru a obtine o buna hidratare a tesuturilor.

Ultrasunete

Ultrasunet (zona ochilor)

Reduce ridurile fine din jurul ochilor cu ajutorul undelor acustice cu tripla 
actiune: mecanica (vibratii), chimica (sonoforeza) si fizica (efect Joule), 
infuzeaza ingredientele active ale serurilor în derm pentru a obtine o 
buna hidratare a tesuturilor.

Ionoforeza

Curentul galvanic stimuleaza circulatia sangvina si 
favorizeaza patrunderea substantelor active cum ar fi acid 

hialuronic si multivitamine in derm.
Tratamentul cu ionoforeza este usor de aplicat, nedureros si eficace.

Skin Scrubber

Datorita vibratiilor puternice date de ultrasunetele de 28KHZ indeparteaza 
impuritatiile faciale avand ca efect curatarea profunda a pielii.
Indeparteaza celulele moarte, punctele negre, hidrateaza pielea avand si 
efect de lifting. Folosit constant, duce la restabilirea elasticitatii tenului,
netezirea ridurilor adanci, readuce femitatea si catifelarea tenului.

Tehnologia duala Crio/Heat

Îmbina temperaturi la 2 extreme: minim -2 grade C si maxim 2 grade C 
pentru închiderea si deschiderea porilor, pentru tonifierea 

peretilor vasculari, pentru un usor lifting facial.



...oxigenare și strălucire instantă

Echipamentul OxyMed se bazează pe o tehnologie spectaculoasă de transformare a 
oxigenului din aer (de puritate scăzută 16-18%) prin intermediul unor filtre speciale de zeolit, 
în oxigen de puritate 98%.
Opțional, îmbogățindu-l cu seruri cu substanțe active (molecule extrem de mici), bulele de 
oxigen hiperbaric sunt difuzate cu o anumită presiune pe piele și împinse în profunzimea 
dermului.

• asigură luminozitate și strălucire
• șterge ridurile
• conferă un aspect neted și catifelat
• pielea este înviorată
• tenul este uniformizat
• reduce cicatricile
• combate efectele de lăsare a pielii
• conferă o stare generală bună
• infuzează substanțe nutritive la 
  nivelul dermului
• reduce cuperoza și rozaceea prin 
  mecanism angioneogenetic
• bactericid

Beneficii:
• Concentrator de oxigen cu stabilitate de 
  grad medical
• Filtru molecular cu tehnologie Pressure 
  Swing Adsorption
• OXYGRAPH made in S.U.A
• Pulsoximetru ce măsoară în timp real 
  nivelul oxigenului din sânge și alura 
  ventriculară (puls)
• presiune hiperbară mai mare - 2,66 bari
• telecomandă
• aparat foarte ușor:  16.5 kg, poate fi mutat 
  cu ușurință
• ecran mai mare cu luminozitate ajustabilă

Ce aduce nou?
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Presiune foarte puternică - 2,66 bari și puritate medicală
a oxigenului 98%

MADONNA - Fanul numărul 1 și ambasadorul terapiei cu oxigen hiperbaric



Ten acneeic Ten sănătos
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INFINITY GLOW
Tehnologie biofotonica

Infinity Glow este cea mai spectaculoasa tehnologie de estetica faciala, ce imbina in acelasi 
timp 2 terapii cu rezultate excelente: LLL - Low Level Laser Therapy si Infrarosii.

LLL - Low Level Laser Therapy: studiata, dezvoltata si aplicata la NASA, LedTherapy este o forma 
complexa de fototerapie care produce schimbari la nivel celular, cu efecte pe diferite tipuri de probleme, 
in functie de lungimea de unda pe care actioneaza.

Infrarosii: razele infrarosii de 760 nm stimuleaza circulatia sanguina si activitatea fibroblastelor, detoxifica 
si actioneaza profund pana la nivelul musculaturii fetei.  Terapia cu raze infrarosii aduce o imbunatatire 
cu 51-57% a texturii pielii, prin accelerarea productiei de colagen si elastina si relaxeaza ridurile 
intersprancenare si "laba gastii" prin efectul ‘botox-like’.

Beneficii:

• rejuveneaza pielea, estompeaza liniile fine, atenueaza petele pigmentare si 
  micsoreaza porii dilatati;
• trateaza cearcanele, reduce pungile de sub ochi, reda fermitatea si elasticitatea pielii;
• estompeaza pistruii, petele de varsta;
• reduce ridurile mimice, santurile nasolabiale, relaxeaza ridurile de pe frunte, ochi si gat;
• efect bactericid, reduce excesul de sebum;
• estompeaza cicatricile post acneice;
• imbunatateste aspectul pielii.

RED LED LIGHT: 630NM BLUE LED LIGHT: 423NM

PURPLE MIXED LIGHT INFRA RED LIGHT: 760NM

• accelereaza productia de colagen
• stimuleaza sinteza de elastina si acid hialuronic
• restructureaza tesuturile
• reduce leziunile post acneice
• hidrateaza profund
• accelereaza circulatia sanguina

• dovedit stiintific ca reduce 95% din numarul 
  bacteriilor de sub piele
• atenueaza acneea
• reduce semnificativ eruptiile cutanate
• calmeaza pielea
• atenueaza leziunile vasculare

• combină eficacitatea ambelor lumini
• foarte bună în tratarea acneei și 
  a cicatricilor post acneice
• scop profilactic

• efect “botox-like” la nivelul fruntii si al ochilor
• detoxifiază
• facilitează generarea de celule 
   albe noi



TRATAMENT PENTRU SINTEZA NATURALĂ DE COLAGEN ȘI 
ELASTINĂ
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Dispozitiv cu
11 microace

FARA FIR
baterie lithium ion

Timp de incarcare:
75 minute

Adancime penetrare:
0.25 - 2.5 mm

6 trepte
de viteza



Înainte După
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...microdermabraziune

Brilliant este cel mai performant aparat de microdermabraziune de pe piața românească, 
pulberea de diamant cu granulații diferite având rolul de a mări gradul de confort al 
clientului și de a aduce beneficii imediate tenului.

• exfoliează celulele moarte care 
  încarcă și matifiază tenul
• curăță și redă luminozitatea pielii
• stimulează regenerarea celulară
• accelerează producția de colagen și 
  elastină
• reduce ridurile fine și de expresie
• înlătură cicatricile post-acnee
• atenuează petele pigmentare (petele 
  solare)
• accelerează hidratarea naturală a 
  tegumentului
• tratează vergeturile proaspăt formate

Caracteristici:

Brilliant asigură printr-o presiune negativă (de sucțiune) exfolierea celulelor moarte, eliberarea 
excesului de sebum din pori și stimularea regenerării pielii.

Echipamentul deține un kit special cu 9 capete de tratament cu diferite grade de abraziune și 
circumferințe diferite, astfel tratamentul se poate realiza cu ușurință pe orice zonă de pe față: 
pliurile nazale, comisurile bucale, conturul ochilor, etc.
Terapia este complet non-invazivă și nedureroasă și asigură rezultate vizibile după doar 15 min.

Cum acționează:

Istoria exfolierii și curățării pielii începe în 
vremea egiptenilor care foloseau o formă de 
hârtie de nisip pentru a îndepărta primele 
straturi ale pielii, pentru a conferi luminozitate 
și pentru a șterge ridurile fine.
În timpurile noastre, microdermabraziunea a 
apărut în SUA în anii '90, însă a cunoscut
un succes uriaș în 2005, odată cu 
perfecționarea metodei de 
microdermabraziune cu pulbere de diamante.

TIPS: La încheierea terapiei porii sunt 
deschiși iar pielea se comportă ca 
un burete.
Pentru efect spectaculos continuați 
cu un procedeu de hidratare: 
ultrasunete, mezoterapie virtuală sau 
masaj cu soluții hidratante.

Cea mai rapidă amortizare a unui echipament



54

...ultraperformanță fără ace, fără durere

MesoSonix este un echipament profesional multifuncțional, ce oferă rezultate spectaculoase 
atât corporal, cât și facial. Acestea beneficiază de 4 capete ultraperformante de tratament 
ce permit multiple combinări, maximizând rezultatele obținute.

Mezoterapia virtuală induce 95% 
din substanțe active în celule.

Ultrasunetele introduc 25% din 
substanțele active în țesut.

4 capete de tratament:
• 1 capăt de tratament ultrasunete cu LED Therapy (culoare: roșu)
• 2 capete de tratament mezoterapie virtuală: 1 facial și 1 corporal 
  + Led Therapy (culoare: roșu)
• 1 capăt CrioCool cu LED Therapy (culoare: albastru)
• echipament ergonomic, elegant și cu afisaj electronic
• intensități și frecvențe ajustabile în funcție de nevoile clientului

Caracteristici:

Terapie cu efecte impresionante încă de la prima ședință, 
mezoterapia virtuală tratează o paletă largă de inestetisme 
în funcție de substanța activă folosită.
Aparatul compact de ultimă generație îmbină atât 
cosmetica facială, cât și remodelarea corporală.
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DEPILIGHT PRO
...cel mai performant echipament de epilare de�nitiva

DEPILIGHT PRO este un laser cu diode 808 nm, un dispozitiv semiconductor similar cu o diodă 
cu emisie luminată în care fasciculul laser este creat la joncțiunea diodei. Echipamentul 
injumatateste numarul de sedinte necesare, fata de tehnologia IPL.

Pulsarea lungă încălzește foliculul, fără a provoca arsuri la 
nivelul pielii. În același timp, către folicul sunt trimise 
impulsuri scurte, suficient de calde pentru a provoca 
deteriorarea foliculului pilos și țestuturile ce pot provoca 
creșterea acestuia, însă fără a afecta epiderma. Această 
tehnologie superioară, cu sistem dublu de răcire, este 
ideal indiferent de tipul de păr sau piele. 

Cum funcționează?

dioda laser 
808 nm 

absorbtie 

incalzire

distrugere
folicul pilos

impiedica

triplu sistem de racire

compresor racire SUA: racire pe aer + racire pe apa + placa de 
safir pentru racire la contact + racire pe semi-conductori 

• Marime spot 12 x 20 mm 
• Longevitate: 20.000.000 flash-uri
• Laser modul marca JENOPTIK 
  (Germania)
• 2400 W ( vs Depilight I - 210 W)  
• CE ISO 9001
• Ecran touch screen color 10.4 TFT
• Frecventa 1-10 HZ 
• Densitate energie: 120 J / cm2 

Caracteristici:

Thermo Electric Cooling:

TEC este o tehnologie care asigurã rãcirea echipamentului chiar 
şi in cazul folosirii indelungate. 
Depilight PRO este un echipament foarte performant, ce poate 
fi utilizat continuu, pânã la 24 de ore.
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ALTESSE 
Noul Altesse, cea mai performantă tehnologie de epilare definitivă, combină  beneficiile celor 
3 lungimi de undă, Alexandrite 755nm, Diode 808nm si Yag 1064nm, făcând din acesta un 
echipament rapid, eficient și sigur pe toate tipurile de păr și piele, vizând diferite adâncimi si 
structuri din foliculii de par.
Dispune de o tehnologie de răcire bine concepută (TEC) care garantează o procedură de 
tratament confortabilă, sigură și eficientă.

Alexandrite  755nm

Lungimea de undă Alexandrite oferă o absorbție de 
energie mai puternică de către cromoforul de 
melanină, ceea ce îl face ideal pentru cea mai largă 
gamă de tipuri de păr, în special de culoare deschisă 
și subțire. Cu o penetrare mai superficială, lungimea 
de undă de 755 nm vizează inflamarea foliculului de 
păr, eficient pentru parul din zone precum: 
sprâncene și buze superioare.

Lungimea de undă de 808 nm are un nivel moderat 
de absorbție a energiei de către melanina, ceea ce 
îl face sigur pentru tipurile de piele mai închise. 
Capacitățile sale de penetrare profundă vizează 
bulbul foliculului de păr, în timp ce penetrarea 
moderată a adâncimii țesutului o face ideală pentru 
tratarea brațelor, picioarelor, obrajilor și bărbiei.

Diode 808nm

Yag 1064nm

3 lungimi de undă
Caracteristici:

Lungimea de undă yag 1064 se caracterizează 
printr-o absorbție mai mică de energie de către 
melanină, ceea ce o face o soluție concentrată 
pentru tipurile de piele mai închise la culoare. 
În același timp, 1064 nm oferă cea mai profundă
penetrare a foliculului de păr, permițându-i să 
țintească bulbul și papilele, precum și să trateze 
părul din zone precum: scalpul, axilele și inghinal.

Nanolaser Trilogy
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1. Lățimea lungă a impulsului cu laser
Durata impulsului laser este reglabilă de la 20ms la 800ms, trasformând tratamentul intr-unul 
eficient, de durată, și pentru tipuri diferite de păr.

2.Ecranul tactil multicolor face operarea mai ușoară
Ecran tactil multicolor de 12 inch, permite alegerea genului (bărbat sau femeie), fototipul și 
zonele de tratament, foarte ușor de operat.

3. Fără pigmentare, utilizat pentru orice tip de piele.
Altesse este utilizat pentru orice tip de piele și orice prag de sensibilitate.
Sistemul de epilare Altesse folosește parametrii reglabili în funcție de pragul de sensibiliatate 
al pacientului.

4. Sistemul de răcire cu contact Sapphire vă poate asigura că tratamentul este mai sigur și 
nu afectează pielea.
Sistemul de tripla răcire apa/aer/semiconductor garantează folosirea unei energii puternice, 
fără afectarea pielii.

5. Dimensiunea mare a spotului poate accelera viteza de tratament.
Altesse utilizează dimensiuni mari de 12 * 23 mm.

Avantaje:

Înainte După Înainte După

Înainte După Înainte După

Epilare definitiva cu laser ultraperformant Altesse pentru o piele de vis.

• Tratează toate tipurile de par, de la parul negru la cel blond;
• Tratează toate tipurile de piele, de la cea mai alba, până la cea mai neagră;
• Fără durere;
• Sesiuni de tratament mai scurte;
• Tratament eficient și sigur pentru epilarea permanentă.

Epilarea cu laser este cea mai bună investiție.

Epilare rapida

Eficienta 
superioara

Satisfactie
garantata

Echipament
PREMIUM

Folosit in orice
perioada a anului

Pret special



...cu tehnologie e-light

Beauty X este un aparat profesional de epilare progresiv definitivă și tratamente fotodinamice 
faciale cu IPL. Situat la limita între medicină și dermatocosmetică, oferă un raport optim de 
eficiență terapeutică, iar facilitatea cu care este utilizat de către terapeuți îl face de neegalat.

Epilare
LASER

EPILARE 
IPL

Ce este E-Light?
E-Light este cea mai nouă și uimitoare tehnologie care 
combină într-un mod foarte eficient IPL - Intense Pulsed
Light cu radiofrecvența bipolară, opținându-se rezultate 
spectaculoase într-un timp mai scurt datorită puterii 
suplimentare

Radiofrecvența bipolară lucrează în sinergie cu energia 
optică, crescând puterea echipamentului și determinând 
rezultate mult mai rapide. E-light are certi�care medicală 
CE, iar ședințele de tratament nu sunt dureroase.

Caracteristici:
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• epilare de�nitivă
• tratarea urmelor lăsate de 
  acnee
• reîntinerirea facială/rejuvenare
• înlăturarea petelor de pigment
• reducerea leziunilor vasculare: 
  cuperoză, vase sparte, 
  telangiectazii

Beneficii:

• lămpi cu xenox, import SUA, garantate 
  pentru 60.000 pulsuri
• sistem triplu de răcire, pe apă, aer, 
  semiconductori
• sistem de răcire semiconductor pe 
  capătul de tratament, fără risc de 
  arsură sau disconfort
• 6 �ltre cu cristal de cea mai bună 
   calitate - safir
     - pentru epilare de�nitivă
     - pentru rejuvenare facială
     - pentru leziuni vasculare, cuperoze
     - pentru acnee
     - pentru riduri �ne și depigmentare
     - pentru epilare de�nitivă pe piele 
        ușor bronzată
• capăt de tratament cu zonă mare de 
  acoperire/320mmp

Tips: Datorită tancului (depozitului) mare de apă distilată, 
răcirea se menține o perioadă lungă de timp. 
Echipamentul este soluția ideală pentru centrele care se 
ocupă exclusiv cu epilarea progresiv 
definitivă.



...bagheta magică a frumuseții
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Giana Ionescu



Combină cosmetică
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Cele 6 funcții pe care le înglobează fac din Combina Cosmetică Aurora un echipament de
bază în cosmetica clasică.

ULTRASUNETE
Cu rol în atenuarea ridurilor și reîntinerirea tenului 
matur, ultrasunetele asigură hidratare superficială

VACUUM
Ideal pentru creșterea elasticității pielii, facilitarea 
extracțiilor pustulelor și comedoanelor. Cu manevre 
specifice drenajului facial sigură diminuarea 
"pungilor' de sub ochi

ELECTRODERM
Capătul de tratament realizează o 
decongestionare a tenului și închiderea porilor

GALVANODERM
Este destinat dezîncruntării, facilitând în același 
timp penetrarea în profunzime a substanțelor 
active la nivelul epidermei

SPRAY
Poate fi folosit pentru toate tipurile de ten, pentru 
pulverizarea substanțerlor în diferite etape de 
tratament

PERII
Perii rotative pentru peeling eficient

6 funcții:

Datorită dimensiunilor reduse și varietății 
funcțiilor, Combina Aurora a devenit cel mai
folosit echipament portabil. Clientele mele 
îndrăgesc foarte mult acest echipament.

TIPS: Pentru rezultate excepționale 
recomandăm combinația: peeling + drenaj + 
ultrasunete, fiecare terapie câte 15 min.

Diana Bobirnila
business developer



...cea mai sigură și rapidă metodă de bronzare
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DIAGNOSTIC



Analizator corporal

B101 este un echipament computerizat de analiză corporală care indică cu precizie excesele 
din organism. În urma diagnosticării veți putea stabili cu precizie ce tip de tratament și tipuri
de terapii să alegeți pentru nevoile fiecărei cliente și durata unui pachet personalizat.

• excesul de grăsime din 
  organism - exprimat în kg
• apa totală din organism
• masa musculară
• masa osoasă
• masa grasă
• masa fără grăsime
• grăsimea viscerală
• vârsta biologică
• scorul de sănătate
• tipul constituțional

Analizatorul indică:

Acționează prin frecvențe multipe ce generează 
circuite multiple. Analizatorul B101 oferă un mix de 
frecvențe ce oferă cu exactitate atât date din 
mediul intracelular, cât și din mediul extracelular.

Folosind de la două până la șase frecvențe, 
acesta oferă informații exacte bazate pe o 
impedanță precisă.

Noua tehnologie DDS (Direct Digital Synthesizer) 
a creeat frecvența cea mai precisă pentru testare, 
folosind un sistem avansat de unde alternative 
sinusoidale.

Cum acționează:
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Pont: Pentru o analiză complexă recomand ca 
diagnosticarea cu analizatorul B101 să fie asociată 
cu kit-ul Cell-Meter pentru diagnosticarea stadiului
de celulită.

• imprimantă incorporată
• cântar automat
• ecran color LCD touch-
  screen (8')
• soft modern
• tehnologiea BIA (Analiza 
   Impedanței Bioelectrice)
• 8 electrozi pentru testarea 
  intregului corp

Caracteristici:

business developer



...diagnosticarea profesională a celulitei

În lupta cu celulita primul și cel mai important pas este diagnosticarea. Cell Meter este cel mai 
modern și eficient echipament care garantează identificarea eficientă a stadiului celulitei. 
Benzile termografice aplicate pe zona de interes reacționează în funcție de temperatura pielii,
astfel se pot distinge diferite culori, în funcție de stadiul celulitei.

Clienta trebuie să fie relaxată, iar zona care 
urmează să fie analizată trebuie să fie 
curată și uscată.

Pe zona analizată nu se va realiza niciun fel 
de terapie cu cel puțin 2 ore înaintea 
examinării.

Nu se recomandă expunerea la soare sau 
solar cel puțin 24 de ore înainte de 
examinare.

Procedură:

• detectează termografic stadiile celulitei
• localizează zonele cu probleme și permite interpretarea 
  corectă a inestetismelor cauzate de celulită
• permite stabilirea unui tratament optim, în funcție de  
  necesitățile clientei
• permite identificarea randamentului fiecărui tip de tratament
• realizează o măsurare corectă a circumferinței

Cell Metter
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Diagnosticarea celulitei:

Stadiul I - normalitate
Stadiul II - edeme și lipoedeme
Stadiul II - micronoduli
Stadiul IV - macronoduli



INTUISKIN
...inovație în diagnoza și analiza cutanată a tenului

IntuiSkin este un dermoanalizator facial special creat pentru determinarea exactă și rapidă a 
parametrilor pielii. În urma utlizării acestui echipament de diagnoza estetică, se va putea stabili 
cu precizie tipul de tratament sau terapiile potrivite fiecărei persoane.

Cum acționează?

IntuiSkin oferă fiecarui pacient o hartă a problemelor 
sale de piele, o hartă digitală, HD, cuantificabilă, cu 
posibilitate de memorare.

Imaginea digitală este proiectată simultan cu analiza, 
pe ecranul IntuiSkin și clientul poate proba vizual 
ceea ce terapeutul îi indică în urma analizei.

IntuiSkin poate oferi fiecărui client în parte un complex
buletin de analiză emis în timp real.

• tipul tenului (normal, uscat, gras, mixt)
• nivelul hidratarii epidermei la nivel facial
• condiția pielii: sensibilă, îmbătrânită, 
  pigmentată, comedonică, cuperotică
• elasticitatea pielii
• nivelul de melanină
• nivelul de sebum

Analizatorul indică:

• Software ultraperformant, dedicat analizei 
  pielii, cu posibilitate de memorare fișă client
  pentru urmărirea rezultatelor before/after
• Ecran HD cu funcție touch - screen
• 1 sondă optică
• 2 camere video HD

Caracteristici:
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Pont: Pentru o analiză complexă, recomand ca 
diagnosticarea cu dermoanalizatorul facial IntuiSkin
să fie asociată cu analizatorul corporal B101, în cazul
centrelor dotate cu tehnologii faciale și 
corporale.

Mady Vasile
business developer



Alegerea paturilor de estetică poate fi exercițiu de creativitate sau o provocare în 
cazurile limitării impuse de spațiu. Oricare ar fi, ROWE vă propune soluțiile cele mai 
eficiente: o gamă de paturi profesionale de estetică, care răspund oricăror cerințe.

PA
TU

RI
 E

ST
ET

IC
Ă

WHITE
LAGOON
PAT ELECTRIC

180 x 70 x h 53-84 cm

BELLA
FOTOLIU
COSMETIC

extremitate reglabilă, piele 
ecologică, 3 părți independente

190 x 64 x h 75 cm

NOBLESSE
PAT ESTETICĂ

suport rolă pat, decupaj 
pentru față, extremitate 
rabatabilă
190 x 62 x h 75 cm

LUNA
TRATAMENTE 
CORPORALE

205 x 87 x h 75 cm

RELAXARE, MASAJ, RITUALURI SPA, 
EPILARE SPA, ÎMPACHETĂRI

• Silențios și extrem de fiabil
• Sistem hidraulic, reglare înălțime prin 
  telecomandă

PAT PENTRU TRATAMENTE 
CORPORALE, 2 PĂRȚI

• Compatibil cu tunelul NO Cellulite
• Grătar pentru depozitare
• Culoare: alb
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