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Rewolucyjne połączenie  
technologii RF (Fali radiowej  
unipolarnej) i US (Ultradźwięków)  
w modelowaniu twarzy i ciała 

ACCENT PRIME TO TECHNOLOGIA, 
KTÓRA GWARANTUJE SUKCES:

KOMFORT ZABIEGU

SZEROKIE SPECTRUM ZASTOSOWAŃ

SKUTECZNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

SZYBKIE I TRWAŁE EFEKTY



Accent Prime™ to najbardziej zaawansowana platforma  
zabiegowa firmy Alma Laser, przeznaczona do zabiegów  
ujędrniających skórę i modelujących ciało. 

Skuteczność Accent Prime jest efektem połączenia  
rewolucyjnych technologii: fali ultradźwiękowej (US) 
łączącą w sobie falę podłużną i poprzeczną, z falą radiową  
unipolarną o najwyższej na rynku dostępnej częstotliwości 
40,68 MHz.

OBSZARY DZIAŁANIA

przed po 4 zabiegach przed po 3 zabiegach

przed po 4 zabiegach przed po 2  zabiegach



TRWAŁE EFEKTY DZIĘKI PROCEDUROM     
ŁĄCZĄCYM RÓŻNE TECHNOLOGIE

POŁĄCZENIE FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ (US) I RADIOWEJ (RF)

Ultradźwiękowa fala niszcząca komórki 
tłuszczowe

Rozgrzewająca fala radiowa unipolarna  
– stymuluje produkcję włókien kolagenowych  
i poprawia ukrwienie

przed po 5 zabiegach przed po 2 zabiegach

przed po 2 zabiegach przed po 2 zabiegach



Opatentowana przez Almę technologia UnipolarTM zapewnia skoncentrowane, bezpieczne i głębokie 
ogrzewanie tkanki na różnych poziomach skóry. 

Fala unipolarna działa poprzez pojedynczą elektrodę, dostarczając skoncentrowaną energię RF, która 
dociera do głębszych warstw skóry, zapewniając komfort zabiegu dla pacjenta.

SKUTECZNE DIELEKTRYCZNE OGRZEWANIE

Accent Prime stosuje unikatowe dielektryczne ogrzewanie – pionierski mechanizm, dzięki któremu 
wysoka energia fali radiowej (RF) przekazywana jest bezpośrednio do tkanki, powodując nagłą  
rotację molekuł wody. Proces ten skutkuje napięciem, które produkuje silne i skuteczne ogrzaniem.

Ponieważ skóra w przeważającym procencie składa się z wody, ciepło to wywołuje kurczenie się  
istniejących włókien kolagenowych oraz stymuluje produkcję nowych poprawiając grubośćskóry.

Wysoka częstotliwość RF umożliwia głębokie, jednorodne ogrzewanie skóry właściwej, co daje  
jednolite efekty. 

GŁĘBOKIE DZIAŁANIE TECHNOLOGII UNIPOLARTM

TECHNOLOGIA FALI RADIOWEJ  
UNIPOLARNEJ (RF) 



UNILARGE

Ujędrnianie i modelowanie twarzy  
i ciała. Pozwala na redukcję cellulitu  
oraz głęboką stymulację i reorganizację  
kolagenu (reshaping).

ZASTOSOWANIE

Leczenie nadpotliwości (w połączeniu  
z Bipolar)
• ramiona
• brzuch
• biodra
• uda
• łydki

BIPOLAR

Głowica wykorzystująca fale radiowe do  
zabiegów na twarz. Pozwala na płytsze, 
bezpieczne i precyzyjne usuwanie 
zmarszczek oraz lifting skóry w okolicach, 
gdzie skóra jest delikatna i cieńsza, np.  
na twarzy, wokół oczu.

ZASTOSOWANIE

Leczenie nadpotliwości (w połączeniu  
z Unilarge)
• twarz

UNIBODY /UNIFORM

Ujędrnianie i modelowanie ciała.
Końcówka masująca zapewnia  
komfort w trakcie zabiegu oraz lepszy 
drenaż limfatyczny. Opatentowana 
ruchoma głowica do redukcji cellulitu 
i biorewitalizacji skóry na dużych  
powierzchniach, dodatkowo  
podnosząca skuteczność terapii 
poprzez masaż.

ZASTOSOWANIE

• ramiona
• brzuch
• biodra
• uda
• łydki
• pośladki

UNIFACE

Ujędrnianie i modelowanie twarzy.
Końcówka masująca zapewnia  
komfort w trakcie zabiegu oraz  
lepszy drenaż limfatyczny.

ZASTOSOWANIE

• twarz
• dekolt
• szyja
• „drugi podbródek”

TUNE BODY

Głowica chłodząco-próżniowa  
(zasysająca) do ujędrniania ciała.

ZASTOSOWANIE

• Ciało

TUNE FACE

Głowica chłodząco-próżniowa  
(zasysająca) do ujędrniania rejonów twarzy.

ZASTOSOWANIE

• twarz

PERIORBITAL

Głowica dedykowana zabiegom  
w okolicach oczu.

ZASTOSOWANIE

• zmarszczki mimiczne w okolicach oczu
• powieki
• skóra pod oczami

PIXEL RF

 Technologia Pixel RF polega na  
wykorzystaniu energii fal radiowych  
w połączeniu z frakcyjnymi  
mikrouszkodzeniami naskórka i skóry 
właściwej. 

ZASTOSOWANIE

• całe ciało
• blizny atroficzne i przerosłe
• rozstępy

• pośladki
• twarz
• szyja
• dekolt



Opatentowana technologia zimnych ultradźwięków (Cold Shear Wave™) działa selektywnie na komórki 
tłuszczowe, nie naruszając otaczających ją tkanek. Wibracje zimnych ultradźwięków niszczą membranę 
komórek tłuszczowych, powodując ich stopniowy rozpad i uwolnienie zalegającego w nich tłuszczu. 
Zniszczone komórki tłuszczowe są później wydalane z organizmu poprzez system limfatyczny. 

ZIMNE I CIEPŁE ULTRADŹWIĘKI

TECHNOLOGIA FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ

Accent Prime stosuje również technologię ciepłych ultradźwięków, które generują skompresowaną 
falę ultradźwiękową powodującą wysoki poziom kawitacji – niszczenie lokalnych depozytów tłuszczu  
temperaturą. Używając tej samej głowicy można pracować albo ciepłymi albo zimnymi ultradźwiękami. 
Możliwe jest też łączenie obu technologii dla uzyskania najlepszego efektu.



TECHNOLOGIA FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ

ULTRAFACE

Zabiegi na lokalne małe depozyty tłuszczowe 
twarzy, podbródka i małych obszarów ciała  
(np. kolana).

ZASTOSOWANIE

• twarz
• podbródek
• małe obszary

ULTRABODY

Zabiegi na ciało

ZASTOSOWANIE

• całe ciało

ULTRASPEED

Głowica ultradźwiękowa o średnicy 8 cm pozwala 
na znaczne skrócenie czasu zabiegu na dużych 
obszarach ciała i zmniejszenie wysiłku dla osoby 
wykonującej zabieg.

ZASTOSOWANIE

• całe ciało

IMPACT

Głowica emitująca fale akustyczne, które wtła- 
czają zalecane substancje aktywne w głąb skóry. 
Jest to ciekawe rozwiązanie, w zależności od 
użytego preparatu, dla redukcji i leczenia blizn, 
rozstępów, przebarwień czy gruntownego  
odmładzania skóry.

ZASTOSOWANIE

• Wtłaczanie w skórę 
substancji aktywnych
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Technologia kontroli umożliwia bardzo  
precyzyjne dostosowanie działania głębokości  
działania energii oraz ogrzewania tkanki na 
właściwym poziomie.  Dzięki temu procedura 
jest idealnie dobrana do indywidualnych potrzeb  
pacjenta, w zależności od rodzaju, grubości  
skóry wskazań do zabiegu i gwarantuje jego  
optymalne efekty.

SKONCENTROWANA KONTROLA GŁĘBOKOŚCI
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TECHNOLOGIA ACCENT PRIME GWARANTUJE

SELEKTYWNOŚĆ

Możliwość wykonywania zabiegu na różnych głębokościach skóry, co zapewnia lepszą  
kontrolę zabiegu i jego większą skuteczność. Tkanki otaczające obszar zabiegowy pozostają 
nienaruszone.

ŁĄCZENIE TECHNOLOGII

Łączenie różnych technologii oraz opcji zabiegu wpływa na szybsze osiąganie rezultatów,  
zmniejszenie ilości sesji zabiegowych oraz bardziej długotrwałe efekty.

BRAK OKRESU REKONWALESCENCJI

Zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Pacjent zaraz po zabiegu może wrócić do swoich  
codziennych zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO

Zabiegi są bezpieczne i skuteczne bez względu na fototyp skóry oraz jej grubość, nawet dla tak 
delikatnych obszarów jak twarz, szyja czy dekolt. 

KOMFORT

Stopniowe rozgrzewanie oraz wbudowany system chłodzenia chronią przed bólem w trakcie 
zabiegu i zapewniają jego komfort.

Wyłączny dystrybutor ITP S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

www.itpsa.pl


