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Venus Legacy בתקשורת העולמית

EXTRA TVTHE DOCTORS

הצרת היקפים ללא ניתוח
הפחתת צלוליט

מיצוק העור
הפחתת קמטים

טיפול בסימני מתיחה

למידע נוסף היכנסי לאתר:
VenusConcept.co.il

Venus Legacy מאושר על ידי משרד הבריאות 

לשימוש להצרת היקפים, הפחתת צלוליט, 
הפחתת קמטים ומיצוק העור. 

Venus Legacy מאושר ע”י FDA האמריקאי וע”י 

CE האירופאי.

© כל הזכויות שמורות. ונוס קונספט, לוגו 
Venus Legacy ו-MP)2( הם סימנים מסחריים 
של ונוס קונספט בע”מ ועשוי להיות רשום 
בתחומי שיפוט מסוימים. MP)2( הוא טכנולוגיה 

קניינית של ונוס קונספט.

לפנים, צוואר וגוף
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אנשים אמיתיים, תוצאות אמיתיות
הצטרפי לאלפי לקוחות מרוצות בעולם

VenusConcept.co.il :לתמונות נוספות היכנסי לאתר

אחרילפני

באדיבות ד"ר תמי מרגליה, ארה"ב

באדיבות "דולצ'ה וידה מדיקל ספא", ארה"ב

באדיבות "יאנגר בודי מדי-ספא", ארה"ב

באדיבות מרכז לרפואה פלסטית "לו קאנטרי", ארה"ב
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שאלות נפוצות
Venus Legacy-מהו מכשיר ה

Venus Legacy הוא מכשיר המשמש לטיפול בקמטים, למיצוק העור, 
להפחתת צלוליט, שומן היקפי וטיפול בסימני מתיחה ללא כאב או אי 
נוחות. Venus Legacy משלב את הטכנולוגיה העוצמתית של גלי רדיו, 

שדות מגנטיים וואקום.

טיפולי Venus Legacy מחממים את הריקמה באופן אחיד, עמוק ונעים. 
החימום גורם ליצירת קולגן וסיבים אלסטיים ולפירוק שומן באזור הטיפול. 
הפעלת הוואקום על הרקמה המטופלת מסייעת למקד את אנרגיית גלי 
הרדיו בשכבת השומן התת-עורית ובכך משפרת את יעילות הטיפול בצלוליט 

ובשומן.

באילו אזורים בגוף ניתן לטפל?
הטיפולים מיועדים לאזור הפנים, הצוואר והגוף. 

לאילו  תוצאות ניתן לצפות?
עור מוצק ומתוח יותר, מופחת קמטים, מלא יותר ובעל מראה צעיר יותר. 

מראה צלוליט חלק יותר, וגוף חטוב ומהודק יותר. 

האם הטיפולים בטוחים?
הטיפול ב- Venus Legacy בטוח לחלוטין ומתאים לכל סוגי העור. גלי 
רדיו ושדות מגנטיים משמשים ברפואה הקונבנציונלית מזה שנים רבות 
והטכנולוגיות יעילות ומוכחות. המטפלת שלך תבדוק את ההיסטוריה 
 Venus Legacy הרפואית ואת המטרות האסתטיות שלך, כדי לראות האם

הוא הטיפול הנכון עבורך.

לכמה טיפולים אזדקק?
מספר הטיפולים הנדרש משתנה ממטופלת למטופלת, אך לרוב מדובר ב- 6 

טיפולים לפנים ולצוואר ו- 8-10 טיפולים לגוף.

מהו משך הטיפול? האם נדרש זמן החלמה? 
הטיפול ב- Venus Legacy קצר ואינו דורש זמן החלמה, טיפול לאזור אחד 
נמשך כ-30  דקות. אין צורך בזמן החלמה וניתן לחזור לפעילות מלאה ללא 

חשש מיד בתום הטיפול.

הפחתת "שקיות" מתחת 
לעיניים למראה רענן.

החלקת קמטי הבעה, מיצוק 
ומתיחת קו הלסת.

טיפול בעור רפוי, מדולדל 
באיזור הסנטר והצוואר.

חיטוב ומיצוק ירכיים, 
שיפור במראה ובמרקם.

חיטוב הזרוע 
ושיפור במראה 

העור.

טיפול בקפלי 
שומן בגב.

הצרת היקפים, מיצוק העור 
וטיפול בסימני מתיחה.

עיצוב הפנים והדגשת 
עצמות הלחיים.

הישבן  ומיצוק  חיטוב 
ושיפור טקסטורת העור.

Venus Legacy-חווית הטיפול ב
נעים, בטוח ואפקטיבי

למידע נוסף היכנסי לאתר:
VenusConcept.co.il


