
Kawitacja
Program: lokalna tkanka tłuszczowa
Produkt: Essential Contour Oil, G-5 Gel

Radiofrekwencja
Program ujędrniający
Produkt: Essential Firming Oil

kawitacja, elektroporacja, 
radiofrekwencjaDREI

DREI nr kat. 1729
•  kolorowy ekran dotykowy 5,7”
•  intuicyjna, łatwa obsługa
•  inteligentne głowice zabiegowe
•  59 gotowych programów zabiegowych o różnych

poziomach intensywności, dla różnych obszarów
twarzy i ciała 

Radiofrekwencja
częstotliwość: 1 MHz
max napięcie: 800 Vpp
cyrkoniowe głowice zabiegowe:
głowica do twarzy:  1 bipolarna Ø30 mm
głowice do ciała: 1 bipolarna Ø50 mm
  1 unipolarna Ø50 mm
Kawitacja
częstotliwość: 40 kHz
moc maksymalna: 3 W/cm2
tryb pracy: ciągły lub pulsacyjny
głowica płaska Ø55 mm

Elektroporacja
max napięcie:  70Vpp +10%
częstotliwość nośna: 2,5 kHz +3%
częstotliwość modulacji: 2 Hz
Wymiary:  wysokość      1150 mm
 szerokość        660 mm
 głębokość        550 mm
Waga:                 21 kg

Efekty  zabiegów

SlandiCo®, 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 12, tel. 22 7239019
www.sorisa.pl



DREI wykorzystuje zjawiska kawitacji ultradźwiękowej (40kHz), elektroporacji 
(modulowany prąd średniej częstotliwości) oraz stymulujące działanie fal 
radiowych.

 KAWITACJA
Kawitacja jest zjawiskiem �zycznym wywołanym działaniem fali 
ultradźwiękowej. Doprowadzona do ośrodka płynnego energia wywołuje 
efekt kompresji i dekompresji powodując powstawanie pęcherzyków, które 
akumulują energię. W wyniku nagromadzenia energii pęcherzyki ulegają 
implozji i mechanicznie oddziałują na otaczające tkanki, powodując 
rozerwanie błon komórek tłuszczowych. Zjawisko kawitacji wykorzystane 
w zabiegach DREI ma na celu doprowadzenie do trwałej destrukcji 
adipocytów.

 OLEJE ESENCJONALNE
Innowacyjny protokół zabiegowy RF z zastoso-
waniem olejów esencjonalnych zapewnia 
optymalne wytworzenie ciepła w tkankach, 
dużą efektywność zabiegów i wyjątkowy 
komfort. Oleje nie zawierają wody, mają 
właściwości izolacyjne. Ciepło rozchodzi się od 
wewnątrz ku powierzchni skóry. Do zabiegów 
stosowane są trzy rodzaje olejów zawierają-
cych aktywne składniki: Essential Age (jojoba, 
oligopeptydy, retinol), Essential Contour 
(fucus, oligoelementy) i Essential Firming 
(gugulu, rose moschata, ekstrakt z kawioru).

 INTELIGENTNE GŁOWICE ZABIEGOWE
DREI jest jedynym na rynku urządzeniem 
wyposażonym w cyrkoniowe głowice 
zabiegowe, które zapewniają optymalną 
efektywność (maksymalną moc), całkowite 
bezpieczeństwo (podgrzewają tkanki, lecz nie 
parzą) oraz mają długą żywotność. Generator 
prądu dostosowuje moc do przewodnictwa 
każdej osoby, przekazując jej optymalną 
dawkę energii, gwarantującą  najwyższą 
skuteczność zabiegu.

   •   likwidacja lokalnej tkanki tłuszczowej
       i redukcja cellulitu  
   •   ujędrnienie ciała, likwidacja zwiotczeń
       (brzuch, ramiona, biust, pośladki, uda)
   •   lifting twarzy, szyi, dekoltu - likwidacja
       zwiotczeń
   •   poprawa owalu twarzy
   •   redukcja  tzw. „chomików"
   •   spłycenie fałdów nosowo-wargowych
   •   podniesienie podbródka
   •   wygładzenie zmarszczek, kurzych łapek 
   •   wzrost elastyczności i napięcia skóry
   •   poprawa jakości skóry twarzy i ciała
   •   spłycenie blizn
   •   redukcja rozstępów
   •   przyspieszenie metabolizmu
   •   wzrost dotlenienia i odżywienia tkanek
   •   odprężenie mięśni

 ELEKTROPORACJA
Elektroporacja jest zjawiskiem zacho-
dzącym w błonach komórkowych oraz 
w warstwie rogowej naskórka. Na 
skutek działania złożonych impulsów 
prądowych następuje chwilowe, 
odwracalne otwarcie mikroporów, 
umożliwiając wprowadzanie w głąb 
skóry aktywnych składników zawartych 
w nowoczesnych produktach leczni-
czych i pielęgnacyjnych.

 RADIOFREKWENCJA POJEMNOŚCIOWA
DREI emituje fale radiowe (1 MHz) wytwarzane przez prąd wysokiej częstotliwości. Energia 
elektryczna zamieniana jest w energię elektromagnetyczną. Za pośrednictwem elektrod 
przykładanych do skóry dociera do tkanek. Pod wpływem działania pola elektromagnetycznego

następuje wzbudzenie jonów. Tarcie cząsteczek powoduje wytworze-
nie ciepła wewnątrz tkanek. Zabieg RF polega na pojemnościowym 
podgrzewaniu tkanek. Pod wpływem wytworzonego ciepła uwalnia-
ne są opiekuńcze białka HSP. Następuje uporządkowanie struktur 
kolagenu oraz aktywacja �broblastów do syntezy nowego kolagenu 
i elastyny. Rozpoczyna się proces regeneracji. Skóra odzyskuje 
jędrność, zwiększa się jej gęstość, napięcie i elastyczność, poprawia 
owal twarzy, spłycają zmarszczki, redukują blizny. Fale radiowe 
stymulują tkanki powierzchniowe i głębiej położone, poprawiają ich 
dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. RF dociera do głębokich 
warstw skóry i komórek tłuszczowych,  wzrasta metabolizm komórkowy,

zwiększa się lipoliza. Na obszarach 
ciała radiofrekwencja stosowana jest 
głównie do regeneracji zwiotczałej 
skóry oraz do redukcji lokalnej tkanki 
tłuszczowej i cellulitu. Zabiegi DREI 
z wykorzystaniem fal radiowych są 
skuteczne i dają długotrwałe efekty. 
W trakcie zabiegu odczuwane jest 
przyjemne ciepło, które daje klientom 
poczucie odprężenia i relaksu.

 ŻELE ZABIEGOWE
Stosowane do zabiegów żele przewodzące 
zawierają aktywne substancje transportowane 
w głąb skóry na zasadzie mezoterapii bezigło-
wej. Żel zabiegowy G-5 o działaniu wyszczupla-
jącym i przeciwcellulitowym zawiera w swoim 
składzie m.in. karnitynę, arnikę górską, kilka 
gatunków alg. Przyspiesza proces spalania 
tłuszczów, aktywuje metabolizm komórkowy, 
stymuluje mikrocyrkulację. Żel Toneactif zawie-
rający m.in. kolagen, elastynę, algi ma znakomi-
te działanie ujędrniające, uelastycznia skórę, 
odżywia, nawilża i rewitalizuje.


