
DA THẨM MỸ

W: xóa nhăn, DW: xóa nhăn sâu

SR: trẻ hóa da, ST: săn chắc da…

AA: chống lão hóa, lỗ chân lông to

P: đưa thuốc vào da

DA LIỄU

AC: mụn viêm, AP: mụn mủ

AD: viêm da kích ứng

PD: viêm môi, E: chàm (eczema)

AS: sẹo mụn, HS/K: sẹo lồi, phì đại

CLU: nấm da, LE: lupus ban đỏ



ULTRADUO

là dòng máy 

thẩm mỹ công 

nghệ siêu âm 

tần số kép ứng 

dụng trong 

điều trị da thẩm 

mỹ và da liễu



ULTRADUO là 1 công nghệ sóng siêu âm tần số kép với nhiều tần số khác 
nhau lên đến 10 MHz trong 1 đầu Probe, luân phiên giữa hai tần số lên 

đến 500 lần mỗi giây. Đó là sự kết hợp tần số 1 MHz và 3 MHz trong đầu 
Pink Probe và tần số 3 MHz và 10 MHz trong đầu Blue Probe.



Sự kết hợp các tần số siêu âm khác 

nhau của công nghệ ULTRADUO® có 

thể giúp da tự điều chỉnh cấu trúc mô 

liên kết. Chúng tác động làm giảm hoạt 

động của proteolytic enzyme (MMPs) là 

enzyme chịu trách nhiệm cho suy tàn 

của mô liên kết, đồng thời cũng tác 

động đến tăng sự hình thành của các 

protein sốc nhiệt (HSPs) và các hydro-

phylic polysaccharides (GAGs) cần thiết 

cho việc tăng sinh sợi collagen và tăng 

độ ẩm của da bằng cách tăng hàm 

lượng hyaluronic acid (HA) trong da.

CÔNG NGHỆ ULTRADUO SIÊU ÂM TẦN SỐ KÉP TÁC ĐỘNG LÊN DA NHƯ THẾ NÀO?



TRƯỚC VÀ SAU



0962 977 038     

Thông số kỹ thuật

Tần số sóng siêu âm Mật độ công suất (Watt/cm2) Đầu điều trị Công suất tiêu thụ điện Kích thước

Tổng cộng: 2 đầu (Trọng lượng: 8KG)

23 W/cm + 20%_


