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Adipoz dokular›n daha h›zl› erimesini sa¤layan 1440 nm dalga
boyunu da içeren Multiplex ak›ll› lazer lipoliz sistemi
Cynosure taraf›ndan yeniden yarat›ld›.
Neden daha az›na raz› olas›n›z?
Yüksek Absorbsiyon
1440 nm ya¤ dokusunda diyot lazerlerden 40 kat
daha fazla emilir.
Daha Fazla Seçenek
Çoklu kombine edilmiﬂ dalga boylar› ile optimum ya¤
dokusu parçalanmas›,vücut ﬂekillendirme ve koagülasyon
arac›l›¤›yla cilt s›k›laﬂt›rma tedavileri ayn› seansta
yap›labilir.
Daha Baﬂar›l› Sonuçlar
SmartSense,ThermaGuide ve ThermaView ak›ll› iletim
sistemleri arac›l›¤›yla maximum dozda güvenli sonuçlar
al›n›r.
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K›sa Sürede
Etkin Sonuçlar
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ﬁaﬂ›rmay›n….
Cynosure Smartlipo
Triplex dünya lazer
lipoliz pazar›nda lider
teknolojidir.
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Yeni Geliﬂmiﬂ Tasar›m

Do¤ru enerji düzeyi ve
dalga boyunu seçerek
optimum sonuçlar elde
etmenizi sa¤lar.

Uzun Ömürlü
ThermaGuide Tasar›m
Kullan›m› Kolay
Yaz›l›m
Büyük ekran

En etkili lazer lipoliz tedavisi için günümüzün tercihi
Smartlipo Triplex’dir.
Minimal invaziv uygulamalarla daha genç ve diri
bir görünüm
elde etmek isteyen hastalar›n say›s›ndaki art›ﬂ
önümüzdeki 5 y›l içerisinde lazer lipoliz pazar›n›n
ciddi oranda
büyüyece¤ini göstermektedir.
Hastalar›n›z›n tüm beklentilerini dünyan›n ilk ve tek
üç-dalga boylu lazer lipoliz cihaz› Cynosure
Smartlipo Triplex
ile karﬂ›lamak için haz›r olun:
•
•
•
•
•

Daha etkili lazer lipoliz
Cilt s›k›laﬂt›rmada kan›tlanm›ﬂ doku koagülasyonu
K›sa uygulama süresi
K›sa iyileﬂme süresi
Yüksek vücut ﬂekillendirme kapasitesi

Kararl›…Emin …
Biri mutlaka sizin için…
Tek bir lazer sisteminde birden fazla dalga boyuna sahip olmak
öncesinden daha çeﬂitli ve etkili tedaviler yapman›z› sa¤lar.
Smartlipo Triplex ile birçok uygulamay› tek bir lazer sistemi
ile gerçekleﬂtirebilirsiniz.

Tedavinizi Kiﬂiselleﬂtirin:
•Daha h›zl› ve daha etkin LaserBodySculpting™
•Son derece net sonuçlar
•H›zl› iyileﬂme için hedef ›s›tma
•Elastikiyet kayb› olan bölgeler
•Koagülasyon arac›¤›yla cilt s›k›laﬂt›rma için yayg›n doku ›s›tma
•Yüz ve boyun gibi küçük alanlar›n tedavisi
•Hiperhidroz ile uyumlu aksiller ter bezleri uygulamalar›
•Lipoma ve jinekomasti ile uyumlu daha fibröz dokular›n tedavisi

“Smartlipo Triplex’in en büyük avantaj› ,h›z›…
Daha fazla vaka yapabilmemin yan› s›ra, ayn› seansta birden
fazla alanda tedavi yapabiliyorum.Bu da benim iﬂ gücümü azalt›rken
daha karl› olmam› sa¤l›yor.”
John Decorato, MD
Staten Island, NY

Hastalar›n›za Etkinli¤ Kan›tlanm›ﬂ
Tedavi Sunun

Hastalardan Smartlipo uygulamas› için
gelen talep görülmemiﬂ orandad›r ve
her geçen gün h›zla artmaktad›r.
% 94 lük yüksek hasta memnuniyeti
Smartlipo’yu internet arama motorlar›nda
en çok aranan kozmetik prosedür
yapm›ﬂt›r.
•Smartlipo Hasta Web sitesi
hastay› size getirir.
www.smartlipocynosure.com
• Sadece Smartlipo’ ya özel
reklam
www.liposuction.com
•2009 y›l›ndan günümüze
hastalar taraf›ndan en iyi genel
kozmetik prosedür seçilmiﬂtir
•Tüm internet lazer lipoliz
aramalar›n›n % 82’si
Smartlipo’dur.
Cynosure firmas›n›n sundu¤u tüm pazarlama
f›rsatlar› ,Smartlipo Triplex yat›r›m›z›n süratle size
geri dönmesini sa¤lar.

“

Smartlipo ile deneyimlerim hep çok olumlu olmuﬂtur.
ﬁüphesiz tek baﬂ›na liposuctiona oranla çok daha az morarma, daha
az ödem ve daha h›zl› iyileﬂme söz konusudur.
Smartlipo ayr›ca güçlü bir pazar pay›na sahiptir. Son 15 ay içerisinde
içer
özellikle Smartlipo yapt›rmak isteyen 125 hastaya uygulama yapt›m.”

* Joseph Hunstad, MD
Huntersville, N.C.

Daha Bilimsel... Daha Baﬂar›l› Sonuçlar...
Smartlipo Triplex hakk›ndaki klinik ve bilimsel çal›ﬂmalar ile 9 y›ldan fazla
bir süredir desteklenmektedir. Bu da vücut ﬂekillendirmede en ideal
sonuçlar› elde edebilen Smartlipo Triplex’in baﬂar›s›n›n kan›t›d›r.
Smartlipo’nun klinik kan›tlar›n›n bir kopyas›n› aﬂa¤›daki linkten ücretsiz
alabilirsiniz: www.cynosure.com/proof

Ak›ll› Da¤›t›m Sistemleri Maksimum Dozda
Güvenle Çal›ﬂman›z› Sa¤lar
SmartSense,ThermaGuide,ThermaView. Cynosure’un eﬂsiz,ak›ll› da¤›t›m
sistemleri uygulama esnas›nda bitiﬂ noktan›z› belirleyerek aﬂ›r› uygulama
yapma riskinizi ortadan kald›r›rlar.
Ayr›ca entegre ›s› ve alg›lama sistemleri minimum komplikasyon riski
ile uygulama yapman›za olanak tan›rlar.
Her üç sistem de Smartlipo cihazlar›na özel olarak geliﬂtirilmiﬂtir.
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Sistem Türü
Dalga Boyu
At›m Geniﬂli¤i (Max)
Güç Ç›k›ﬂ› Seçenekleri
Max Tekrarlama H›z›
Multiplex Seçenekleri
ve

ve
ve
ve

ve

K›lavuz Iﬂ›n›

K›rm›z›

Elektriksel Özellikler
Ebatlar ( Y X G X D )
A¤›rl›k
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