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Bezinwazyjny Lifting twarzy

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.

W 1960 roku Dr Baker & Doyle wykazał, że skuteczne 
długoterminowe działanie reedukujące na mięśnie może 
być tylko stosowane przy wykorzystaniu częstotliwości 
poniżej 1 Hz. Wszystkie urządzenia CACI wykorzystują ten 
rodzaj mikroprądów  o ultra niskiej częstotliwości w celu 
reedukowania mięśni twarzy.

MIKROPRĄDY

Bezinwazyjny lifting 
twarzy i spłycanie 
zmarszczek

Po ponad 20 latach przeprowadzonych badań stworzono urządzenie CACI, które zostało 
wybrane i nagrodzone jako najbardziej skuteczna terapia anty-aging dostępna na rynku*. 
Efekty po zabiegu są tak spektakularne, że bardzo często zabieg z urządzeniem CACI 
porównywany jest do liftingu chirurgicznego. 

Urządzenie CACI jest najbardziej zaawansowane i skuteczne wśród urządzeń z mikroprądami 
obecnymi na rynku. Wersja Classic to najnowszej generacji urządzenie wyposażone
w oryginalny system operacyjny umożliwiający skuteczny lifting twarzy.

W tą zaawansowaną technologię, umożliwiającą
wykonanie liftingu twarzy dzięki mikroprądom,
wyposażone są również inne nasze urządzenia
multifunkcyjne: CACI Ultra i CACI Ultimate.

• Ujędrnienie i wzmocnienie mięśni twarzy
• Spłycenie zmarszczek i drobnych linii
• Pobudzenie krążenia krwi i limfy
• Zwiększenie przenikania składników aktywnych
• Pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny
• Pobudzenie syntezy protein i transportu przez błony 

komórkowe
• Zwiększenie aktywności mitochondriów i produkcji 

adenozynotrójfosforanu (ATP)

EFEKTY DZIAŁANIA MIKROPRĄDÓW

* Ankieta magazynu Professional Beauty
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FAciAL toninG
– MODELOWANIE TWARZY

Urządzenie CACI działa ujędrniająco na 
skórę, napina rozciągnięte i mało sprężyste 
mięśnie twarzy, dzięki czemu wygładza się 
skóra i spłycają się zmarszczki. 

Zastosowanie podwójnej elektrody zwiększa 
oddziaływanie na mięsień, a dodatkowe 
zastosowanie T-wałeczka spektakularnie 
ujędrnia owal twarzy.

hydrAtone
– NAWILŻANIE I ODMŁADZANIE

W zabiegu Hydratone połączono działanie 
elektrod zakończonych kulkami z Hydro Maską 
- unikalną, przewodzącą prądy, silikonowo-
żelową 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.

PRZYCHÓD TYGODNIOWY PRZYCHÓD ROCZNY

Ilość zabiegów w ciągu dnia Ilość zabiegów w ciągu dnia

WZROST TWOICH PRZYCHODÓW DZIĘKI URZĄDZENIU CACI CLASSIC

*Przy założeniu, że zabiegi wykonywane są przez 6 dni 
w tygodniu, a 1 zabieg kosztuje 200 zł
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Kupując urządzenie CACI CLASSIC, kupujesz 
więcej niż tylko urządzenie do wykonywania 
zabiegów kosmetycznych. Otrzymujesz też 
możliwość wykonywania zabiegów anty-aging 
na światowym poziomie, które pomogą rozwinąć 
Twój biznes.

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

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

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.

* Ankieta magazynu Professional Beauty

UNIKALNOŚĆ 
URZĄDZENIA CACI
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W czasie każdego 1 godzinnego 
zabiegu delikatnie reedukowane 
są wszystkie 32 mięśnie twarzy.

Mikroprądy docierające do 
mięśni twarzy odbudowują ich 
jędrność i elastyczność oraz 
spłycają zmarszczki i drobne linie.

przed

MIKROPRĄDY

po

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.

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.

 eLeKtro ApLiKAtory

53 DOSTĘPNE 
proGrAmy

 zABieGi

Lifting twarzy 

Spłycanie zmarszczek i linii 

Zmniejszanie opuchnięć pod oczami 

Nawilżanie skóry 

Zabieg na szyję 

Zabieg antycellulitowy (z ECM)* 

Zabieg na dłonie 

* wyposażenie dodatkowe

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. 



Już podczas
pierwszego
pokazu, który
odbył się w naszym 
salonie, zaproszeni 
przez nas klienci 
wykupili 7 pakietów 
na zabiegi CACI.

Laura Ludlow –
Salon Nicetouch,
Chipping Norton, Anglia



Wymiary (cm): 45 x 42 x 15
Ekran dotykowy: 10.4"
Waga: 9 kg

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
Kształt fali: 8
Tryb pracy: automatyczny sekwencyjny

dAne techniczne

ekran dotykowy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

ForSpa Sp. z o.o.
tel. +48 22 858 39 22
e-mail: info@forspa.pl
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