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ALMA BEAUTY 

REJUVE™ 
Rejuvenarea totală a pielii –  
Prezentare Clinică 
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Despre ALMA BEAUTY 
Frumusețe Naturală susținută de Tehnologie Medicală  

 

Aduce împreună o abordare delicată a îngrijirii estetice împreună cu 
capacitățile, experiența și succesul clinic al companiei de estetică 
medicală. 
 

Valorile noastre cheie 

 Rezultate: tratamente estetice foarte eficiente, fiabile și sigure 

 Frumusețe Naturală : soluțiile noastre repornesc și 

accelerează procesele naturale 

 Încredere: Susținut de Alma Lasers 
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Despre ALMA BEAUTY 

Solid Corporate Backing 

 

Alma Lasers este o companie globală inovatoare ce produce tehnologii 
cu laser, lumină, radiofrecvență și ultrasunete pentru piața de estetică 
medicală, chirurgicală și estetică 

 Facilități de producție și R&D pe trei continente 

 7 familii de produse, 34 sisteme și peste 100 de afecțiuni 
tratate 

 Peste16,000 sisteme instalate 

 Peste 80 distribuitori în toată lumea 
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ALMA BEAUTY 
REJUVE 

Revitalizează Frumusețea Naturală 

Uniformizează culoarea și  textura pielii 

Mai puține tratamente, rezultate mai rapide 

Sigur, cu timp de recuperare mai rapid 

Potrivit pentru toate tipurile de piele, inclusiv pielea închisă  

la culoare 
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Înainte După 

Departamentul Clinic 
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Înainte După 

Prin bunăvoința BCK Patel, M.D., FRCS, Profesor Șef, Divizia Chirurgie Facial,ă Orbitală și Oculoplastie,  Universitatea 

din Utah, Salt Lake City, Utah, USA 
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Înainte După 

Prin bunăvoința Dr Stengel, Argentina 
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Înainte După 

Prin bunăvoința BCK Patel, M.D., FRCS, Profesor Șef, Divizia Chirurgie Facial,ă 
Orbitală și Oculoplastie,  Universitatea din Utah, Salt Lake City, Utah, USA 
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Before După 

Prin bunăvoința BCK Patel, M.D., FRCS, Profesor Șef, Divizia Chirurgie Facial,ă 
Orbitală și Oculoplastie,  Universitatea din Utah, Salt Lake City, Utah, USA 



10 

Before După 

Prin bunăvoința Fernando Stengel, M.D., Dermatologist, Buenos Aires, Argentina 
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Prezentare generală 

Mecanism Biologic 

Tehnologia 

Sistemul 

Protocoale de tratament 
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Structura părului  

Straturile principale: 

 Epidermă 

 Derm 

 Țesut subcutanat 

Bulbul și rădăcina sunt derivate 

din epidermă, dar se găsesc în 

profunzimea dermului 
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Pigmenții  
Sunt influențați de: 

 Creșterea distribuției inegale a 

melaninei 

 Factori genetici 

 Schimbări hormonale 

 Boli  

 Sarcină 

 Consum de droguri 

etc… 

În tratarea pigmenților, trebuie să se evite distrugerea melaninei normale a pielii 
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Tipul de piele 

- VI 

Melanina este: 

 Pigmentul  care dă culoare pielii și 

părului  

 Produsă de către celulele numite 

melanocite în piele sau în bulbul 

firului de păr 

 Persoanele cu piele închisă la 

culoare au mai multă melanină 

decât cele cu pielea deschisă 

 Tipul de piele este un factor ce 

trebuie luat în considerare în cazul 

îndepărtării părului 



15 

Structura venelor  
Straturile venelor tipice (dinspre exterior înspre 

interior): 

 Adventitia (țesut conjunctiv) 

 Mușchi neted 

 Membrană 

 Endothelium 

 Componente sanguine (WBC,RBC, PLT, 

Plasma…) 
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Sistemul Vascular Periferic 
 

 

 

 

 Vene safene 

 Vene perforante 

 Vene reticulare  

 Telangiectasia 

 

Venele reticulare și  telangiectasia 

sunt venele vizibile, cele mai multe 

cazuri de vene  pe picioare pot fi 

tratate. 

Tratamentele cu lumină și laser țintesc pigmentul roșu de Hemoglobină  din vene 
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Absorbția luminii 

Lungimile de undă diferite  

absorb în mod diferit melanina, 

Hemoglobina și apa 
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ALMA BEAUTY REJUVE 

Frumusețea nu a fost niciodată atât de ușor 
de obținut 
 

 Oferă o gamă largă de tratamente pentru față și corp 
 Tratamentele sunt potrivite pentru toate tipurile de piele (I-VI) 
 Sigur pentru zonele fine și delicate, precum și pentru mâini, brațe și 

vergeturi 

Rezultatele includ îmbunătățirea aspectului leziunilor vasculare 

și pigmentare, reducerea dimensiunii porilor, și culoarea și 

textura pentru o piele mătăsoasă și strălucitoare.   
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Tehnologia Dye-PL™ 

Tehnologia Dye-PL reduce spectrul  
pentru a realiza tratamente mai precise. 

Absorbție optimă prin melană, 
hemoglobină și oxi-hemoglobină pentru 
distrugerea selectivă (fototermoliză). 

La fel de eficient ca tratamentul cu laser, în 
aceleași condiiții de siguranță, versatilitate 
și costuri ca în cazul luminii intens pulsate. 

Traamentul Leziunilor Pigmentare 

Vasculare 
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Dye-VL  

Spectrum 

Permite absorbția optimă pentru fototermoliza selectivă!     

Dye-SR  

Spectrum 

De ce Dye-VL / SR? 
 2 vârfuri de absorbție a  hemoglobinei: 

~540 nm și ~570 nm 

 Absorbția hemoglobinei scade  

semnificativ la 600 nm 

 Dye-VL este dezvoltat din punct de 

vedere spectral & optimal să atingă 

aceste vârfuri de absorbție a  

hemoglobinei  

 Dye-SR este dezvoltat să atingă unul 

dintre vârfuri le de absorbție a  

hemoglobinei , adică pe cel mai 

potrivit pentru pielea închisă la 

culoare. 
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Tehnologia Dye-PL™ 

Folosește un filtru de bandă îngust 
pentru a limita lungimea de undă 

Distrugerea selectivă elimină aspectul leziunilor 
pigmentare și a celor vasculare 

Dye-VL 500-600 nm pentru  pielea deschisă 

Dye-SR 550-650 nm pentru  pielea  închisă 
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Tehnologia IPL Standard  

Cut-Off 
Filter 
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Tehnologia AFT™ 
Uz Optim.  Eficiență Optimă. 

AFT – Tehnologia Avansată Fluorescentă, o 
formă avansată de IPL 

AFT convertește lumina UV ne-utilizată în 
spectrul optim – energia se utilizează mai 
eficient la fiecare impuls 

Durată de viață extinsă a aplicatorului. 

O mai mare siguranță și rezultate clinice 
îmbunătățite. 
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Avantajele Tehnologiei 

Glacial Tech™  

 Răcește suprafața pielii în timpul tratamentului pe 

perioade mai lungi de timp. 

 Vârful rece din safir reduce riscul de arsuri superficiale. 

 Ajunge la o temperatură minimă de -3°C. 
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Mereu mai bine împreună 

Combinația dintre tehnologiile Dye-PL și AFT 

 

 Țintește toate straturile cu hiperpigmentare 

 Eficient inclusiv pentru pielea închisă la culoare  

 Toate tipurile de pigmentare și leziuni vasculare 
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ALMA BEAUTY REJUVE 

 8 ani de eficiență clinică dovedită 

 Sistem portabil  

 Intuitiv, prietenos cu utilizatorul,  

     dimensiune de 15.6”, ecran tactil colorat  

 Ușor de utilizat 

 Aplicatoare de unică folosință cu viață lungă,  

 profit mai mare și investiție maximă  

 

Tehnologie folosită în peste 6,500 clinici din toată lumea 
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Aplicator Dye-VL 

Pentru pielea deschisă la culoare 

 Design ergonomic și ușor 

 Tratamentul este mai confortabil pentru clienți  

 Crește nivelul de confort al practicianului  

Specificații: Lungime de undă 500-600 nm, Dimensiunea ferestrei 3 cm² 



28 

Aplicator Dye-VL 

 1-2 aplicații per tratament 

*gelul ultrasonic trebuie aplicat 

Tip de piele 

Fitzpatrick I-IV 

Fluență  

J/cm2 
Impuls (Msec) 

I-III 10-13 10, 12 

IV 6-10 12, 15 

Parametrii de Tratament  pentru 

Leziuni Vasculare & Pigmentare 
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Aplicator Dye-SR 

Pentru pielea închisă la culoare 

 Design ergonomic și ușor 

 Tratamentul este mai confortabil pentru 

clienți  

 Crește nivelul de confort al practicianului  

Specificații: Lungime de undă 550-650 nm, Dimensiunea ferestrei 3 cm² 
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Aplicator Dye-SR 

Tip de piele 

Fitzpatrick I-IV 

Fluență  

J/cm2 
Impuls (Msec) 

I-III 11-14 10, 12 

IV 8-11 12, 15 

v 5-7 15 

Parametrii de Tratament  pentru 

Leziuni Vasculare & Pigmentare 

 1-2 aplicații per tratament 

*gelul ultrasonic trebuie aplicat 
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Interfață prietenoasă cu utilizatorul 
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ALMA BEAUTY REJUVE 

Tehnologiile Adiționale 

pentru Tratamente 

Complementare 

 Tehnologie NIR de mare putere 
întindere și modelare corporală și facială 

 HR 
Tehnologie de Îndepărtare a părului 
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NIR de mare putere  
Întindere și modelare corporală și facială 

 

 Design Ergonomic  și ușor 

 Fără elemente de unică folosință 

Specifications: Pulsed NIR, spot size 6 cm² 
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Înainte După 

NIR 

Departament ul Clinic Alma Lasers  
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Înainte După 

Departament ul Clinic Alma Lasers  
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Înainte După 

Departament ul Clinic Alma Lasers  
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Tehnologie NIR cu putere mare 

Lampa NIR emite lumină în spectrul cu 
infraroșu apropiat pentru a crește 
temperatura din țesut 

Cea mai ridicată emisie de lumină este 1300 
nm pentru pătrunderea în profunzime 

NIR cu putere mare (Infraroșu apropiat) 
pentru o eficiență mai mare 

Acest mecanism  obține încălzirea profundă 
a dermului în mod sigur și eficient 
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Absorbția NIR 

1300 nm 
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Frumusețe totală care durează 

Beneficii pe termen lung și scurt 
 
 Întinde imediat pielea și oferă strălucire 

 
 Restructurează arhitectura pielii 

 
 Rezultate vizibile 

 
 Ajută pielea să lupte cu procesele de îmbătrânire viitoare 



42 

Mecanismul Biologic 

Re-Colagenul ridică și întărește pielea lăsată 

 Contractează fibrele existente 

 Neocolageneză (formarea de colagen nou) fără a distruge epiderma 

 Reducerea colagenului prin inducere de căldură și leziuni microtermale 

 Regenerarea dermului, vindecarea leziunilor și remodelare 

 

Reduce volumul celulelor grase și  îmbunătățește aspectul celulitei 

 Eliberează acizi grași, previne acumularea de celule grase (care cauzează lipoame și  

coșuri) 

 Accelerează drenajul limfatic pentru a evacua toxinele din țesut 
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Protocol Clinic 
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Protocol Clinic 

 Aplicați un strat subțire de ulei mineral  

Tehnică: mișcare continuă 

 Putere: 18-25 W 

 Energia recomandată se aplică (kJ) pe fiecare 

zonă 

 Interval: 2-4 săptămâni 

 Număr de tratamente: 4-8  
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Parametrii de Tratament  

Energia totală este Unilaterală (doar pe o parte a 

feței) 

Tip piele  

Fitzpatrick I-IV 

Puter 
W 

Energie Totală 

 KJ 

I 20-25 8-10 

II 20-25 8-10 

III 20-25 8-10 

IV 20-24 8-10 

V 20-22 8-10 

VI 18-20 8-10 
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Punct final& Follow up 

 Interval de 2-3 săptămâni 

 4-8 tratamente 

 Eritem 

 Temperatura pielii  > 39ºC  

 Senzație locală de căldură 
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HR 

Tehnologia de Îndepărtarea a Părului 

 

 Design Ergonomic  ușor 

Specificații: Lungimea de undă 650-950 nm, dimensiunea ferestrei 5 cm² 
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Interfață prietenoasă cu utilizatorul 
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Aplicator HR  

Tipul de piele 

Fitzpatrick I-IV 
Culoarea 

părului 

Impuluri 

(Msec) 

Fluență  

J/cm2 

I-II 
Deschisă 

30 
15-20 

Închisă 13-18 

III 
Deschisă 

40 
15-20 

Închisă 12-17 

IV 
Deschisă 40 15-17 

Închisă 50 10-15 

V 
Deschisă 50 Up to 15 

Închisă 50 Up to 13 

VI 
Deschisă NA NA 

Închisă 50 Până la12 

Parametrii de tratament pentru îndepărtarea părului 

 1-2 aplicații per tratament 

gelul ultrasonic trebuie aplicat  
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Avantaje 

 Permite Rejuvenarea Pielii și tratamentele de Întindere și  

Modelare și Îndepărtare a Părului 

 Permite tratamente corporale și faciale 

 Potrivit pentru toate tipurile de piele (I-VI) 

 Aplicatorii ușori, ergonomici permit învățarea și realizarea de 

tratamente în mod facil 

 Aplicatori cu viață lungă 
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VĂ MULȚUMIM  
PENTRU TIMPUL 
ACORDAT 


