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Bezinwazyjny Lifting Twarzy &
Mikrodermabrazja Rotacyjna
Po ponad 20 latach przeprowadzonych badań stworzono urządzenie CACI, które zostało
wybrane i nagrodzone jako najbardziej skuteczna terapia anty-aging dostępna na rynku*.
Urządzenie CACI Ultimate jest jedynym urządzeniem dającym możliwość przeprowadzania
aż 3 zabiegów: bezinwazyjnego liftingu twarzy, bezkryształkowej mikrodermabrazji rotacyjnej
oraz terapii światłem LED. Dzięki wielofunkcyjności urządzenia można proponować klientowi
kompletną ofertę bezinwazyjnych zabiegów dermatologii estetycznej.
MIKRODERMABRAZJA
ROTACYJNA
Mikrodermabrazja rotacyjna to nowa technologia złuszczania martwego naskórka, w której używa się
jednorazowych nakładek złuszczających, obracających się ze zmienną prędkością wokół eliptycznej osi.
Nakładki pokryte są węglikiem krzemu – pozyskiwanego laboratoryjnie minerału o twardości niewiele
mniejszej od diamentu. W zależności od potrzeb, metoda ta pozwala na bardzo powierzchniowe
lub głębokie złuszczanie naskórka. Ta unikalna, bezkryształkowa i bezpróżniowa metoda złuszczania
pozwala uniknąć typowych problemów związanych z tradycyjną mikrodermabrazją – z dezynfekcją
i konserwacją standardowych urządzeń do mikrodermabrazji.
Wokół głowicy ze złuszczającą nakładką znajduje się lampa LED, która może być wykorzystywana
w czasie zabiegu mikrodermabrazji lub w czasie masażu – jednocześnie ze specjalną głowicą
do masażu. Światło LED głęboko stymuluje tkankę łączną, co poprawia krążenie krwi i limfy.

KORZYŚCI Z MIKRODERMABRAZJI ROTACYJNEJ
•
•
•

Metoda bezkryształkowa – klient nie wdycha kryształków korundu, nie jest narażony
na podrażnienia z nimi związane
Metoda bezpróżniowa – skóra nie jest naciągana i zasysana
Urządzenie nie zatyka się

•
•
•
•

Wymienne końcówki dają klientowi poczucie higieny i komfortu
Możliwość kontroli głębokości złuszczania
4 poziomy intensywności
3 rodzaje końcówek (fine – delikatna, medium – średnia, coarse – intensywna)

MIKRODERMABRAZJA ROTACYJNA

Innowacyjna
bezkryształkowa
mikrodermabrazja
wzbogacona jednoczesną
terapią światłem LED
PRZED

* Ankieta magazynu Professional Beauty
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Rotacyjny ruch głowicy ścierającej
pozwala na stopniowe i kontrolowane
złuszczanie naskórka oraz usuwanie
zanieczyszczeń i niedoskonałości
skórnych. Poprzez złuszczanie
zewnętrznych warstw naskórka cera
staje się czysta, promienna, gładka
i wygląda młodziej. Rezultaty są
widoczne już po 1 zabiegu.

GRZEBIEŃ LED
(TERAPIA ŚWIATŁEM LED)

MIKROPRĄDY

Grzebień LED to połączenie fotostymulacji
światłem LED z mikroprądami o wysokiej
częstotliwości. Synergia tych dwóch technologii
wypełnia od wewnątrz zmarszczki i wygładza
skórę, zmniejsza też rozstępy.
Jest to bezinwazyjna i bezigłowa alternatywa
dla zabiegów medycyny estetycznej polegających
na iniekcji kolagenu i innych dermo-wypełniaczy.

Mikroprądy pierwotnie stosowane były do leczenia porażenia
nerwu twarzowego a obecnie terapia z wykorzystaniem
mikroprądów jest szeroko stosowanym zabiegiem
przeciwstarzeniowym. W praktyce wykorzystuje się mikroprądy
o natężeniu mniejszym niż 1 mA (<1mA), ponieważ współgrają
one harmonijnie z polem bioelektrycznym naszego ciała.
Zastosowanie wyższego natężenia wywołuje skurcze mięśni
twarzy, co może przyczynić się do pogłębienia się zmarszczek
i linii mimicznych. Nasze mikroprądy nie wywołują skurczu
mięśni, lecz działają reedukująco na mięśnie i w ten sposób
uzyskuje się pożądany efekt.

System CACI posiada opcję wyboru czerwonego
lub niebieskiego światła LED oraz opcję wyboru
strumienia światła LED, który jest wyjątkowo
efektywny przy leczeniu trądziku oraz innych
zmian skórnych.

Ze względu na spektakularne efekty liftingujące i tonizujące,
osiągane po zabiegu z wykorzystaniem mikroprądów
urządzenia CACI, zabieg ten jest porównywany
do liftingu chirurgicznego.

GRZEBIEŃ LED

PRZED

PO

Niektóre długości fal światła LED w połączeniu
z mikroprądami o wysokiej częstotliwości
aktywują pompę sodowo-potasową.
Wspomaga to wymianę komórkową, uwalnianie
jonów sodowych, protein kolagenu oraz
glikozaminoglikanów kwasu hialuronowego.
Efektem jest wypełnienie zmarszczek od
wewnątrz oraz pobudzenie odnowy komórkowej
i procesów naprawczych w skórze.

ZWIĘKSZ SWOJE PRZYCHODY DZIĘKI URZĄDZENIU CACI ULTIMATE
PRZYCHÓD ROCZNY
Przychód zł
468 000

7 200

9 000

PRZYCHÓD TYGODNIOWY
Kupując urządzenie CACI ULTIMATE, kupujesz
Przychód
zł
więcej niż tylko urządzenie do wykonywania
zabiegów kosmetycznych. Otrzymujesz też
możliwość wykonywania zabiegów anty-aging
na światowym poziomie, które pomogą rozwinąć
Twój biznes.
5 400

374 400

3 600

187 200

1 800

Niech sukces CACI stanie się też Twoim udziałem!
To marka, która zwiększy Twoje dochody.

280 800

93 600

* Przy założeniu, że zabiegi wykonywane są przez 6 dni
w tygodniu, a 1 zabieg kosztuje 300 zł
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Ilość zabiegów w ciągu dnia
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Ilość zabiegów w ciągu dnia
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HYDRATONE – NAWILŻANIE
I ODMŁADZANIE
W zabiegu Hydratone połączono działanie elektrod zakończonych
kulkami z Hydro Maską - unikalną, przewodzącą prądy, silikonowożelową maską, która ma spektakularne działanie nawilżające.
Kulkowe elektrody delikatnie masują twarz, a w tym czasie
maska zostaje naładowana elektrycznie, dzięki czemu cała twarz
„skąpana” jest w odmładzającej energii. Prąd dostarczany przez
rolki do skóry uzupełnia potencjał bio-elektryczny w mięśniach
twarzy, dzięki czemu stają się one bardziej elastyczne i jędrne.
Wyzwolona energia transportuje składniki nawilżające zawarte
w żelowej masce do głębszych warstw naskórka. Maska żelowa
intensywnie nawilża skórę od wewnątrz, co powoduje spłycenie
zmarszczek i drobnych linii. Zabieg HYTDRATONE trwa tylko
10 minut a daje natychmiastowy efekt głębokiego nawilżenia
i ujędrnienia skóry.

 ZABIEGI

86 DOSTĘPNYCH
PROGRAMÓW

Lifting twarzy



Spłycanie zmarszczek i linii



Zmniejszanie opuchnięć pod oczami



Nawilżanie skóry



Peeling skóry



Leczenie zmian trądzikowych
i zanieczyszczeń skórnych



Zabieg na szyję



Zabieg antycellulitowy (z ECM)*



Likwidowanie rozstępów



Zabieg na dłonie



* wyposażenie dodatkowe

 ELEKTRO APLIKATORY

MASAŻER ANTYCELLULITOWY (ECM)
ECM to wyposażenie dodatkowe, które może być
dołączone do każdego urządzenia CACI posiadającego
funkcje mikroprądów. W urządzeniu ECM
wykorzystane jest połączenie dobroczynnego wpływu
masażu z efektywnością terapii mikroprądowej.

Urządzenie CACI wykorzystuje specjalnie
opracowane bawełniane aplikatory
wypełnione serum, które przyspieszają
i utrwalają rezultaty zabiegu. Serum zawiera
heksapeptydy i inne aktywne składniki
o działaniu anty-aging, dzięki czemu efekt
liftingu twarzy widoczny jest od razu.
Elektro-aplikatory nadają się również
idealnie do sprzedaży detalicznej.

Rolki przewodzące emitują mikroprądy, które
delikatnie stymulują zmęczone ramiona, łagodzą bóle
kończyn i wzmacniają zwiotczałe mięśnie. Masażer
Antycellulitowy wzmacnia mięśnie i zmniejsza obwody
ciała poprzez pobudzenie drenażu limfatycznego
i rozbijanie złogów tłuszczowych.

Piszę, żeby wyrazić moje
zadowolenie ze współpracy
z Wami. Współpraca
z zespołem CACI jest czystą
przyjemnością.
Z. Pintar
Bodyzone, Cambridge

Wszystkie urządzenia CACI wytwarzają
mikroprądy o ultra niskiej częstotliwości,
a moc jest sterowana cyfrowo.

UNIKALNOŚĆ
URZĄDZENIA CACI

To specjalistyczne oprogramowanie optymalizuje
efekty i komfort zabiegu poprzez stopniowe
zwiększanie mocy zabiegu aż do pokonania
oporności skóry (prawo Ohma). Następnie
urządzenie osiąga szczytową moc przewodząc
energię mikroprądów głęboko do mięśnia.

Ekran dotykowy

DANE TECHNICZNE
Wymiary (cm): 45 x 42 x 15
Waga: 9 kg
Ekran dotykowy: 10,4"
Zasilanie: 60 - 240 V
Napięcie wyjściowe: 30 V (maksymalnie)
Zużycie: 110 vA
Klasa bezpieczeństwa 1 typ BF: zgodnie
z IEC 601 i IEC 601-2-10
Kanały: 4 niezależne

MIKROPRĄDY
Biegunowość: dodatnia, ujemna i naprzemienna
Zakres: 20 uA do 640 uA
Częstotliwość: 0,1 Hz - 800 Hz
Kształty fali: 8
Tryb pracy: automatyczny sekwencyjny

MIKRODERMABRAZJA ORBITALNA
Prędkość obrotów: 0 - 4000 rpm
Napięcie silnika: 6 - 15 Volts
Natężenie w Amperach: 0.1 - 0.5 Amps
Lampy LED 5 x niebieskie 430 nm - 40 mW
Lampy LED 5 x czerwone 640 nm - 30 mW

GRZEBIEŃ LED
Wyjście: 0,1 mA - 8 mA
Częstotliwość wyjścia: 6000 Hz
Lampy LED 5 x niebieskie 430 nm - 40 mW
Lampy LED 5 x czerwone 640 nm - 30 mW

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

w w w . c a c i b e a u t y . c o m
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