Anděl – Smíchov

Používá se jak pro ošetření těla, tak pro ošetření tváře. Přístroj Qantero je
kosmetický, masážní a rehabilitační přístroj s celosvětovou zdravotní certifikací a
zcela unikátní technologii, která zaručuje vysokou efektivitu ošetření.
Díky českému přístroji Qantero u nás odstraňujeme či redukujeme celulitidu,
pomáháme s detoxikací těla či body formimgem pomocí lokálního zvýšení
metabolismu. Budete mít krásnou pevnou, pružnou a hladkou pokožku.

Účinky přístroje
1. Vakuové rázy

Vakuové rázy, které jsou v přístroji vytvářeny se přenášejí pomocí aplikátoru na
tělo případně na tvář. Díky tomu se v ošetřované partii aktivují fibroblasty/bunky,
které tvoří kolagen – základní pojivovou tkáň v těle, a k výrazné tvorbě
kolagenových vláken. Výsledkem je pevná, pružná a hladká pokožka bez ohledu
na životní styl klientky. Zároveň dochází k výraznému zvýšení metabolismu v
ošetřované partii a to je základním předpokladem k zeštíhlení tukové tkáně.

2. Odstranění či redukce celulitidy
Při ošetření dochází k mechanickému oddělení tukových buněk (lipidů) z
celulitických shluků. Tímto způsobem se odstraní nebo výrazně zredukuje
celulitida, která může být způsobena:
a) genetickou dispozicí
b) hormonální antikoncepcí
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c) chemickými přísadami do potravin
d) nezdravým životním stylem atd.

3. Detoxikace
Při oddělování tukových buněk z celulitických shluků dochází k vyplavování
zbytkových produktů látkové výměny, tzv. metabolitů. Tyto balastní látky
jsou lymfatickým systémem přeneseny do krevního řečiště a následně
vyloučeny z těla. Při detoxikaci je nutné dodržovat pitný režim.
4. Zeštíhlení – lokální zvýšení metabolismu
Většinu žen trápí nesouměrná postava v oblasti boků, hýždí, vnitřních a
vnějších stehen, případně břicha. První po čem ženy sáhnou jsou většinou
krémy, náplasti a zázračné pilulky.
V tomto okamžiku má tělo větší výdej energie jak příjem a je nuceno začít spalovat
tuky. Nikoli však z míst, kde si to klientka přeje, ale tam kde to je pro tělo
nejsnazší. Což je u většiny žen v horní partii těla. Přístrojem NIODE Qantero lze
velmi výrazně zvýšit metabolismus na problémových partiích těla. Tím je
splněn základní předpoklad k zeštíhlení těchto partií. K dosažení dobrého
výsledku je nutná spolupráce s klientkou (kvalitní pitný režim, vyšší pohybová
aktivita, drobná úprava jídelníčku).
Doporučujeme kombinovat s manuálními lymfatickými masážemi.
5. Ošetření tváře
Při ošetření tváře obličejovým aplikátorem se dosahuje překvapujících výsledků
již při 4. až 6. ošetření. Pokožka je viditelně omlazená a prozářená, drobné
vrásky zcela mizí a střední se výrazně redukují, smíšená pleť se sjednocuje.
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Revitalizační krém, intenzivní oční sérum i pleťová voda Niode jsou špičkové
výrobky vyvinuté na základě moderních poznatků z oblasti lékařství a kosmetiky.
Vyznačují se velmi vysokou účinností a zároveň výbornou snášenlivostí. Všechny
tyto přípravky, vyvinuté pro obličejový aplikátor Niodé, jsou bezpečné, vzájemně se
doplňují a jsou synergické.
Doporučujeme kombinovat s manuálním liftingem obličeje.
Ošetření přístrojem Niodé Qantero je kontraindikováno v těchto případech:
• Gravidita
• Užívání léků na ředění krve (např. Varfarin, Lavarin atd.), případně další
medikamenty, které ovlivňují srážlivost krve
• Vysoký nebo kolísavý krevní tlak
• Užívání léků, které ovlivňují činnost štítné žlázy
• Křečové žíly – Varixy
• Onkologická léčba, onemocnění Anginou Pectoris, zánětem žil (Trombophlrbitis,
Phlebotromboza), otokem plic
• Choroba srdce, ledvin, kožní a infekční onemocnění a jiným závažným
onemocněním
Při ošetření tváře přístrojem Qantero je potřeba vyloučit z ošetření pleť, na které je
patrná bakteriální nebo virová nákaza, rozšířené žilky či jinak problémová
pokožka.
Informace a fotografie byly použity se souhlasem firmy NIODE, výrobce přístroje
QUANTERO.
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