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Steriilit, laadukkaat, hypoallergeeniset ja ihoa ärsyttämättömät 
Infusion™ Ionic Solutions -hoitoseerumit

INFUSION™ FACE COLLAGEN BOOSTER 
Käyttötarkoitus: Kehitetty veltolle kasvojen iholle lisäämään kimmoisuutta 
Edut: Tämä erittäin vahva kimmoisuutta lisäävä hoitoseerumi on kehitetty kiinteyttämään velttoa
ihoa ja palauttamaan sille nuorekkaan elastisuuden. C-vitamiini ja luonnollinen hematiittiuute lisäävät sidekudosta muodostavia soluja, jotka vai-
kuttavat olennaisesti kollageenin esiasteen muodostumiseen. Ainutlaatuinen peptidiyhdistelmä stimuloi dermiksen ja orvaskeden yhtymäkohdan 
proteiineja ja mahdollistaa erinomaiset tulokset, kun tavoitteena on ihon sävyn tasoittaminen, solujen parempi koheesio ja ihon rakenteen kokonais-
valtainen kohentaminen. 

INFUSION™ FACE ANTI-WRINKLE & LIFTING 
Käyttötarkoitus: Kehitetty kypsälle kasvojen iholle 
Edut: Luonnollinen saksanpähkinäuute (voimakas, vaikutuksiltaan Botoxia muistuttava ikääntymisen merkkejä ehkäisevä uute) tukee sidekudosta 
muodostavien solujen proteiinisynteesiä, joka vahvistaa ihon kantavia rakenteita. Se kiinteyttää ihoa välittömästi ja häivyttää ryppyjä ja hienoja 
juonteita. Glykoproteiinit tukevat solujen uusiutumista, stimuloivat ihon immuunijärjestelmää ja suojaavat ihoa ympäristön vaikutuksilta. 

INFUSION™ FACE INTENSIVE HYDRATION 
Käyttötarkoitus: Kehitetty herkälle ja kuivalle kasvojen iholle 
Edut: Tehokkaasti kosteuttava hoitoseerumi sisältää välittömästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavaa ihoa pehmentävää ainetta. Seerumi palauttaa ihon 
kosteustasapainon ja korjaa solujen luontaista nestetasapainoa, mikä ehkäisee ihon kuivumista. Natriumhyaluronaatti ja sakkaridi-isomeraatti sää-
televät ja korjaavat ihon kosteustasapainoa luonnollisesti ja häivyttävät ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä. 

INFUSION™ BODY LIPOELIM™ 
Käyttötarkoitus: Vartalon hoitoon kaikentyyppisille ihoille 
Edut: Tehokas, selluliittia ehkäisevä ja vartaloa muokkaava koostumus sisältää sorbitaanilauraattia ja lauryyliproliinia, jotka edistävät rasvan 
liukenemista. Butyleeniglykoli ja kvinoa-uute ehkäisevät selluliitin muodostumista estämällä MMP-9-signaaleja ja laukaisemalla innovatiivisen rasva-
kudoksen syntyä estävän mekanismin, joka pysäyttää rasvasolujen kypsymisen ja rajoittaa
rasvan määrää kehossa. 

INFUSION™ BODY SKIN FIRM™ 
Käyttötarkoitus: Kehitetty kiinteyttämään ja uudistamaan kuivaa ja velttoa vartalon ihoa 
Edut: Mikroleväuutteiden ja välttämättömien aminohappojen yhteisvaikutus uudistaa kollageenia ja kiinteyttää ihoa välittömästi. Antioksidantit vah-
vistavat ja suojaavat soluja hapettumiselta ja ehkäisevät veltostumista. Synteettiset tripeptidit salpaavat nikotiini-asetyylikoliinireseptoreita, mikä 
vähentää lihaskireyttä, tasoittaa juonteita ja häivyttää ryppyjä. 

INFUSION™ BODY ANTI-STRETCH MARK 
Käyttötarkoitus: Kehitetty vaurioituneelle vartalon iholle 
Edut: Erittäin tehokas raskausarpien hoitoon kehitetty seerumi korjaa vaurioitunutta ihoa, palauttaa elastisuuden ja säätelee kollageenikudoksen 
toimintaa. Synteettisistä ja luonnollisista yhdisteistä ja uutteista koostuva seerumi estää raskausarpien muodostumiseen vaikuttavien proteolyyttisten 
entsyymien toimintaa. Seerumin erikoiskoostumus edistää kudosmatriisin molekyylien synteesiä ja tukee tehokkaasti ihon palautumista voimakkaan 
venymisen aiheuttamista vaurioista. 

Turvallisuuden, tehokkuuden ja mahdollisimman tehokkaan imeytymisen var-
mistamiseksi Infusion™-hoitoseerumit valmistetaan puhtaista ja laadukkaista 
ainesosista. Eri hoitotarkoituksiin kehitetyt seerumit sisältävät tarkoin valittuja 
uutteita, proteiineja ja parantavia ainesosia. 

TODISTETUSTI PUHTAAT JA TEHOKKAAT.
• Turvalliset & tehokkaat
• Steriilit & hypoallergeeniset 
• Kliinisesti testatut 
• Eri tarkoituksiin kehitetyt luonnonmukaiset koostumukset 

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa, että Infusion™-laitteen kanssa käytetään ainutlaatuisia Infusion™-
hoitoseerumeita, jotka sopivat asiakkaan hoitotarpeisiin ja edistävät solujen uusiutumista. 

Hoidollisten etujen lisäksi Infusion™-hoitoseerumit antavat mahdollisuuden kasvattaa suoraa tuottoa, kun haluat laajen-
taa palvelu- ja hoitovalikoimaasi. 



Infusion™ – sähköimpulsseihin perustuva mesoterapia 
Kivuton ja riskitön vaihtoehto Infusion™-menetelmän edut: 

Infusion™ – kun haluat laajentaa palveluvalikoimaasi 

Miten neulaton mesoterapia toimii?

Sähköimpulsseihin perustuva Infusion™-menetelmä on turvallinen, 
neulaton vaihtoehto perinteiselle mesoterapialle. Se tarjoaa kaikki 
perinteisen mesoterapian edut ilman siihen liittyviä riskejä. Infusion™ 
elvyttää ihoa ravitsevilla hoitoseerumeilla, jotka virkistävät ihoa 
ja tekevät siitä joustavan ja kirkkaan. Elektroporaationa tunnettua 
vakiintunutta tieteellistä menetelmää hyödyntävä Infusion™ tekee 
soluista mahdollisimman vastaanottavia imeytettäville aineille ja saa 
kasvojen ja vartalon ihon näyttämään kokonaisvaltaisesti paremmalta. 

Kauneudenhoidon ammattilaisille suunniteltu Infusion™ tarjoaa 
täydellisen, noninvasiivisen hoitoratkaisun useisiin kosmeettisiin 
ongelmiin. Se lisää merkittävästi hoitovaihtoehtoja: 

• Häivyttää ryppyjä ja muita ikääntymisen merkkejä 

• Elvyttää ihon kollageenituotantoa 

• Kosteuttaa ihoa 

• Kiinteyttää ihoa ja tekee siitä tasaisemman sävyisen 

• Muotoilee vartaloa ja vähentää selluliittia 

• Häivyttää raskausarpia 

Infusion™ Ionwave™ tekee ihosta läpäisevämmän, jotta luonnolliset  
parantavat yhdisteet pääsevät imeytymään turvallisesti. Tarkkaan 
mitoitetut pulssiaallot avaavat solukalvoon hetkellisesti mikrokanavia, 
joten vaikuttavat  aineet pääsevät ihon sarveiskerroksen läpi ilman 
että ihoa tarvitsisi puhkaista.

Näin Ionwave™ vaikuttaa: 

1. Kun Ionwave™:n sähköimpulssit 
osuvat  so luun ,  ne a lkavat 
muokata kaksoiskerroksisen 
l i p i d i ka l vo n   ra ken ne t t a 
siten, että solukalvoon syntyy 
mikrokanavia. 

2. Luonnolliset ravinneyhdisteet 
ja -uutteet pääsevät soluun  
m i k r o k a n a v i e n  k a u t t a .  
Mikrokanavat ovat lyhytikäisiä, 
ja ne sulkeutuvat pian yhdisteiden 
imeytymisen jälkeen. 

•   Ionwave™: Huipputeknologia imeyttää hoitavat 
aineet ihoon tehokkaasti ilman tapaturma- tai 
infektioriskiä. 

•  Välittömästi näkyvät tulokset: Yksilöllisesti valitut, 
tarkasti imeytyvät hoitoseerumit takaavat näkyvät 
ja tuntuvat tulokset. 

•  Ei neuloja: Asiakkaat voivat nauttia turvallisista, 
kivuttomista hoidoista ilman mustelmia, turvotusta 
tai infektioita. 

•  Älykäs, ergonominen muotoilu: Helppokäyttöistä 
ja käytännöllistä laitetta on miellyttävä käyttää. 

•  Pienikokoinen ja kevyt laite: Helposti siirreltävä 
laite tekee työskentelystä joustavaa.

Infusion™-menetelmä tuo huippulaatuisen kauneudenhoitolaitteen vastaanotollesi. Menetelmää 
voidaan käyttää erikseen tai muiden hoitojen yhteydessä, ja se täydentää ihanteellisesti 
tavanomaisia esteettisiä hoitoja kuten erilaisia kuorintoja. Infusion™ on ihanteellinen lisä 
ammattilaisen työvälineisiin, koska se tarjoaa miellyttävän ja kätevän ratkaisun mitä 
erilaisimpiin ihonhoitotarpeisiin.

Viora on alansa markkinajohtaja, joka tarjoaa teknisesti edistyneitä lääketieteellisiä kauneudenhoitoratkaisuja 
lääkäreiden ja kauneusklinikoiden käyttöön ympäri maailmaa. Ihonhoitoratkaisujen tutkimiselle ja kehittämiselle 
omistautuneen Vioran päämääränä on tarjota asiakkailleen huippulaatuisia ammattilaisratkaisuja, jotka tuottavat 
asiakkaan investoinneille parhaan voiton.
 

Vioran tuotesuunnittelusta vastaa joukko kokeneita lääkinnällisten laitteiden kehittäjiä. Tuotekehittely tehdään tiiviissä yhteistyössä yhtiön 
neuvottelukunnan kanssa, johon kuuluu lääketieteellisen kauneudenhoidon ammattilaisia, plastiikkakirurgeja ja ihotautilääkäreitä. Vioran 
kauneudenhoitolaitteet ovat kliinisesti testattuja, ja lääkärit ja ihonhoidon asiantuntijat ympäri maailmaa suosittelevat niitä. 

Tekniset tiedot

Energialähde Kaksinapainen balansoitu lähtö (patentoitu aaltomuoto) 

Lähtöimpedanssi 10 kilo-ohmia

Lähdöt 2 itsenäistä lähtöä: 1 käsikappale kasvojen hoitoon, 1 käsikappale vartalon hoitoon 

Lähtötehon säätö Lineaarinen, portaaton säätö 0-asennosta enimmäistehoon

Käyttöjännite 220 V, 50 c/s tai 110 V, 60 c/s -50 V/A

Vartalon hoitoon tarkoitetun 
käsikappaleen halkaisija

60 mm

Kasvojen hoitoon tarkoitetun 
käsikappaleen halkaisija:

28 mm

Mitat 35 cm (pituus) x 27 cm (leveys) x 24 cm (korkeus) 

Paino 5,0 kg


