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ROBOLEX vakum, lipo ultrasound, düşük düzeyli lazer ve multi / bi-polar  radyofrekansları 
birleştirerek kalıcı sonuç sağlayan etkin bir yeni nesil vücut şekillendirme cihazıdır. 
Vücutta,  lipo ultrasound ile yağlar parçalanır, düşük düzeyli lazer ve multipolar  RF  ile 
yağlar yakılır, eritilir ve selülit azaltılır , vakum ile lenf drenaj sistemi aktive edilerek 
çözünmüş olan yağ hücresi kan dolaşımı yoluyla hızla vücuttan atılır. Sıkılaşma ve 
toparlanma sağlanır. Yüzde ise bipolar radyofrekans ve bağ dokusu masajı ile cilt ve 
gözenek sıkılaştırma, lifting ve kırışıklık giderme işlemleri yapılabilmektedir. 

Öncesinde ultrasound, hemen ardından diğer 3 sistem aynı anda çalıştığından müthiş bir sinerjik etki oluşturulur. Şimdiye kadar farklı 
cihazlarla başarıları ayrı ayrı kanıtlanmış bu farklı bakım metodlarının ilk defa bir arada çalıştırılmasını sağlayan Robolex bu özelliği ile 
emsalsiz ve en etkili cilt & vücut bakım cihazı sıfatını kazanmıştır.

Vücut Uygulamaları
Bölgesel incelme

Selülit tedavisi

Vücut şekillendirme

Bölgesel yağlanmanın giderilmesi

Lenf drenaj

Liposuction öncesi sonrası bakım

Yüz Uygulamaları
Kırışıklık giderme

Cilt sıkılaştırma

Kolajen yenilenmesi

Cilt esnekliğinin yeniden kazanılması

Gözenek sıkılaştırma

Lifting

Uygulamadan önce 1 dakika 2 dakika 3 dakika

  (Kaynak: Dr.Pedro Lapuente, Saragozza Üniversitesi, İspanya. Lipo ultrasound uygulama incelemesi)

Dört farklı teknolojinin
sinerjik etkisi ile etkin

ve hızlı sonuçlar

ULTRASOUND

RADYOFREKANS

YAĞ
PARÇALAMA

LAZER

YAĞ ERİTMEYAĞ YAKMA

1. LIPO ULTRASOUND: 38Khz

Düşük frekanslı Ultrasound Lipoliz için kullanılır

Ultrasoundun sıvının içinden geçerken yarattığı dalgalar ve

basınçla oluşan mikro kabarcıklar büyüyerek yağ hücresinin 

kabuğunu kırar ve açılmasını sağlar.  

Adipozlarda büyük oranda azalma sağlar.

5 farklı güçte  atış yapabilen Çift Jeneratörlü Güçlü Ultrasound

Sadece tek uygulama ile gözle görülür sonuçlar elde etme

garantisi



2. RADYOFREKANS
Cilt altında yağ tabakasına kontrollü ısı enerjisi iletir. 

Isınan yağ yücreleri kolajenin üretildiği cilt altı ve yağ dokusuna etki eder. Isınan kollajen liflerinin boyu kısalarak,

buna bağlı dokular sıkılaşır. Isı etkisiyle kolajen üreten fibroblast hücreleri uyarılarak yeni kolajen üretimi sağlanır. 

Multi-polar RF, yüzeyde ve 5mm ile 15 mm arasındaki cilt altı tabakasında drenajı aktive ederek yağların Lemfatik

Sistem aracılığıyla metabolizmadan atılmasın sağlar.  

Ağrısız olan radyo frekans teknolojisi ile dokularda sıkılaşma ve yağ hacminde azalma olur. 
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Vücutdaki
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Düşük seviye lazerin özel dalga boyu (655nm) yağ dokularını sıvılaştırarak kolay yok edilmesini sağlar.

Yağ dokusunun zarının geçirgenliğini değiştirir ve sıvılaşmış yağlar yağ dokusu hücreler arasındaki boşluklara taşınır.

Düşük seviye lazer cildin 5mm altında yağ dokularını çözer

Uygulamadan önce 4. dakika 6. dakika

(Kaynak: Amerikan Plastik Cerrahi Bülteni Cilt:18 No:3)

Radyo Frekans vücudunuzda nasıl çalışır?

 (Bİ-POLAR/MULTİ POLAR) (1 Mhz-3 Mhz)

3. SOFT LAZER (L.L.L): 655 nm



4. VAKUM TERAPİ (ENDERMOLOGIE)
1. Vücut Şekillendirme ve Yağların Azaltılması

     Kolajen üreten fibroblast hücreleri uyarılarak yeni kolajen üretimi sağlanır.  

     Rejim, ilaç ve egzersiz yoluyla giderilmesi mümkün olmayan  selülitlerin tedavisine yardımcı olur ve yağlanma

     bölgelerindeki yağ dokusunun giderilmesi sayesinde vücut şekillendirici bir işlev görür.

2. Cilt Bakımı ve Anti-Aging Bakım

     Kas elastikiyetinin geri kazanılması ve cilt dokusunun yumuşatılması yoluyla ciltte iyileşme sağlar. Cildin

     yumuşatılması için ölü deri giderilir.

3. Liposuction Sonrası Etkilerin Maksimizasyonu

     Liposuction öncesi ve sonrası RF ve Endermologie uygulaması, portakal kabuğu görünümlü ciltte iyileşme sağlar

     ve tedavi sonuçlarını maksimize etmesinin yanı sıra iyileşme sürecini kısaltır.

4. Ödem Tedavisi

     Endermologie uygulaması ve fiziksel masaj, daralmış ve tıkanmış damarı rehabilite ederek kan akışı miktarını

     artırır ve vücuttaki atıkların dışarıya atılımını hızlandırır.

     Ödem tedavisine yardımcı olur ve sarkmayı önler.

     Uygulama yapılırken ritmik vakum ile bağ dokular üzerinde etkili olunur, uygulama yapılan bölgeye yoğun şekilde

     kan ve oksijen gitmesi sağlanır.

     Sürekli ve aralıklı vakum vücutda drenajı sağlar.

     Mikro alveollerin masaj uyarımı, sıvı değişimini hızlandırırarak, hücrelerde lipoliz oluşumunu sağlar.

ÖNCE SONRAÖNCE SONRA



Hazır program kullanma kolaylığı

Hazır programları sayesinde kullanıcı hata oranını minimize eder.

Ortalama değerlerde otomatik doz ayarları ile seçilen bölgeye

uygun hazır program kullanımı imkanı verir.

Kullanıcı insiyatifi

Radyofrekans, lazer, vakum terapi ve lipo ultrasound uygulama

değerlerini her hasta ya da vücudun her farklı bölgesi için ideal

seviyelerde ayarlayarak herkese aynı şablonla değil kişiye özel

tedavi protokolü uygulama üstünlüğü sağlar.

ROBOLEX BAŞLIKLAR
1MHz - 3MHz aralığında değişebilen radyofrekans

Lipo Ultrasound
38KHz

Vücut Başlığı
Multi-Polar RF

Vakum

Düşük Seviye Lazer

Vücut Başlığı (S)
Multi-Polar RF

Vakum

Düşük Seviye Lazer

Yüz Başlığı
Bi-Polar RF

Vakum

Hafif el probu, kolay kullanım, başlık üzerinde kontrol mekanizması

Değişken frekans (1MHz - 3MHz)

Auto Mode ile değişken frekansın en optimum derinliğinin otomatik olarak belirlenmesi

1. 655nm lazer ile cildin 5mm altındaki yağ çözülür. (Düşük seviye lazer)

2. Radyofrekans, cildin 5-15mm altına nüfuz ederek yağı eritir.

3. Vakum terapi sistemi ile selülitleri giderip, sıkı ve pürüzsüz bir cilt oluşumu sağlanır.

Uygulanan mekanik manipülasyon ile lenf drenaj sistemi ideal seviyede çalıştırılarak akışkanlaştırılmış istenmeyen yağın doğal yollarla

vücut dışına atılması gerçekleştirilir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç

Güç Tüketimi

RF Çıkışı (MAX)

RF Çıkış Frekans

Çıkış Tipi

Vakum

Lazer

Ultrasound

Ekran Boyutu

Ağırlık

Ölçüler

AC110 ~ 220V, 50/60Hz

MAX 500VA

20W (at.500Ω)

1MHz ~ 1.8Mhz (RV95, 60), 2MHz ~ 3Mhz (RV25) 

(Otomatik RF frekans ayarı)

Multi polar(Çoklu) (RV95, 60), Bi polar(RV25)

670 mmHg (0.9 bar)

655nm (3mW)

38 Khz

8 inch

50 kg

(46 x 54 x 1.62 cm)


