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A tecnologia a seu 

favor para você desfilar 

“linda” no verão! 
Verão a vista!

A primavera está indo embora, o verão se aproxima e aquela 
torturante contagem regressiva para os dias de sol, 

praia, piscina, calor, roupas curtas e mais 
ousadas começa a tirar o sono de quem 

não está com o corpo em forma. A 
boa nova é que ainda a tempo de 
tomar providências. Tudo graças à 
tecnologia que passou a trabalhar 
em prol da beleza.
E para quem já está planejando 
o verão de 2013 e quer ficar com 
tudo em cima, vale à pena conhecer 

New Shape – Radiofrequência cor-
poral e facial. Esta máquina, que já fazia 

sucesso nos consultórios, ganhou um “upgrade”. São novos dispo-
sitivos que agem em diversas frentes, garantindo melhor resultado. 
Famoso pelos bons resultados contra gorduras localizadas, flacidez 
e celulite, também promete melhorar os sinais visíveis do envelheci-
mento cutâneo, como a redução das linhas finas e de rugas.

A Radiofrequência é uma técnica que gera um calor no tecido subcutâneo, man-
tendo a epiderme resfriada e protegida. O dano térmico ativa os fibroblastos que 
produzem novas fibras de colágeno, encurtadas no sentido longitudinal e engorgi-
tadas no sentido vertical, e remodelam o tecido, melhorando rugas e linhas de ex-
pressão, flacidez tissular e melhora da elasticidade da pele. Trata-se de uma técnica 
não invasiva, que não oferece riscos nem efeitos colaterais e sistêmicos, é indolor, 
não causa dependência, não causa nenhum dano para a epiderme e não interfere 
na rotina normal.

É uma radiofrequência bipolar, que conta com 3 aplicadores: facial, corporal e 
um outro exclusivo para rugas e linhas de expressão.

As indicações da técnica englobam: melhora de rugas e linhas de expressão, me-
lhora da elasticidade e textura da pela, estimulando a neocolagênese, flacidez tis-
sular e cicatrizes de acne, celulite e remodelagem corporal.

A técnica não oferece riscos, sem efeitos colaterais, indolor e dispensa o uso de 
anestesia, não causa nenhum dano para a epiderme e não interfere na rotina nor-
mal. O tratamento apresenta bons resultados a curto prazo.

O número de sessões é variável de 8 a 12 para corpo e 4 a 6 para face, com inter-
valos de 15 a 21 dias e os resultados começam a aparecer a partir de 15 a 20 dias.  

O New Shape é sem dúvida o melhor custo benefício do mercado, devido ao seu 
menor tempo para atingir a temperatura ideal e a facilidade de manter a mesma.  
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