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ZAFFIRO
Smart InfraRed Tightening i Smart Hydro

Zaffiro to jedyne urządzenie medyczne, które łączy w sobie 2 

synergiczne technologie: Smart Hydro & Smart Infrared Tightening.

Piękna 
pod
Każdym
kątem

ZATWIERDZONE ZATWIERDZONE 
PRZEZ FDA!PRZEZ FDA!

DOSKONAŁA KOMBINACJA w 40 minut pozwala 
uzyskać natychmiastowe rezultaty ujędrnienia przy 
maksymalnym bezpieczeństwie.

▶ zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek

▶ poprawia elastyczność, sprężystość i teksturę skóry

▶ do 40% wzrostu fibroblastów

        i 25% wzrostu elatyczności

      po 21 dniach od wykonania zabiegu*



JAK DZIAŁA ZAFFIRO?

UJĘDRNIANIE SMART INFRARED

Głowica Thermo-lift Zaffiro emituje promieniowanie 

InfraRed (podczerwień), które stopniowo podgrzewa 

głębokie warstwy skóry właściwej. Zaawansowana 

technologia działa na obkurczanie i zagęszczanie 

włókien kolagenowych. Przebudowa kolagenu 

wpływa na lifting skóry, jej jędrność i elastyczność. 

Ulepszona struktura kolagenu wpływa na poprawę 

wyglądu drobnych linii i zmarszczek. Badanie kliniczne 

in vivo wykazało 40% wzrost fibroblastów i zwiększoną 

angiogenezę 21 dni po pojedynczym zabiegu Zaffiro.* 

Wskazując, że Zaffiro wspiera zdrową funkcjonalność 

skóry, mikrokrążenie i neokologenezę dla długotrwałych 

korzyści odmładzających.

ŻEL ZABIEGOWY ZAFFIRO
Żel zabiegowy Zaffiro ze składnikami aktywnymi 

wspomaga odporność skóry na działania termiczne, 

uspokaja ją i wspiera celowanie IR w fibroblasty.

SMART HYDRO

Używając 3 skoncentrowanych strumieni 

mikroskopijnych kropelek, Smart Hydro zapewnia 

całkowicie dokładne, skuteczne, kompleksowe 

i dostosowane do indywidualnych potrzeb zabiegi.

Zmieniając ciśnienie wraz z kątem nachylenia głowicy, 

można osiągnąć efekt synergii złuszczania 

i oczyszczania, drenażu limfatycznego, infuzji 

składników aktywnych oraz nawilżenia.

Usuwa martwe komórki, oczyszcza i nawilża, 

natychmiast poprawiając wygląd skóry, teksturę i blask, 

jednocześnie zmniejszając oznaki zmęczenia.
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Light

Zakres widma 750-1800nm 
Maksymalna głębokość 4mm

*Nicola ZERBINATI, Hassan Ibrahim GALADARI, Pawel KUBIK, Sergey IVANOV, NeauviaTM Symposium - Holistic approach in treating mid-face. NeauviaTM Smart Combination Therapy
(SCT) – IMCAS Paris 2020.



5Dedykowanych formułł 
zabiegowych

Technologia Smart Hydro

60-70˚ oczyszczenie + drenaż limfatyczny 90˚ infuzja formuł zabiegowych 30-45˚ oczyszczenie + złuszczenie

TeChNOlOgIA SMArT hyDrO zApewNIA NATyChMIASTOwą pOprAwę TeKSTury I NAwIlżeNIA 
SKóry DzIęKI SperSONAlIzOwANyM fOrMuŁOM zApewNIAJąCyM uKIeruNKOwANe KOrzyśCI 
TerApeuTyCzNe.

Soothing Skin Formula 
Posiada naturalne ekstrakty roślinne, 

które pomagają przywrócić i utrzymać 

integralność bariery ochronnej skóry.

Skin Brightening 
Zawiera innowacyjne składniki 

rozjaśniające, które wspomagają 

zmniejszyć produkcję melaniny 

w komórkach, dzięki czemu 

przebarwienia zostają zredukowane.

acne Formula
Sformułowany dla skóry skłonnej 

do trądziku, pomaga zredukować 

objawy trądziku i blizny, 

jednocześnie łagodząc 

i pielęgnując skórę.

hair nouriShment 
Specjalnie stworzona formuła 

z czynnikami wzrostu stymulująca 

wzrost włosów, zmniejszająca 

wypadanie włosów, wzmacniająca 

i zmniejszająca ich łamliwość.

ha Skin health 
Zawiera kwas hialuronowy 

o niskiej masie cząsteczkowej, 

który wzmacnia działanie  

przeciwstarzeniowe.



Technologia Smart InfraRed

Badanie kliniczne in vivo 

wykazało do 40% wzrost 

fibroblastów 21 dni po 1 

zabiegu Zaffiro.*

ZWIĘKSZANIE I 
AKTYWOWANIE 
FIBROBLASTÓW

przed 21 dni po 1 zabiegu Zaffiro
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*Data on file.

Wyniki cutometryczne wykazały 

do 25% wzrost elastyczności 

skóry 21 dni po 1 zabiegu 

Zaffiro.*

Ponadto wyniki wykazały 

znaczną poprawę w przypadku 

stosowania inteligentnej 

terapii skojarzonej (SCT - Smart 

Combination Therapy) z 

wypełniaczami NeauviaTM - 60% 

wzrost elastyczności skóry.*
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TEMPERATURA CIAŁA DENATURACJA KOLAGENU

TECHNOLOGIA LASERY HIFU RF ZAFFIRO SMART IR

GŁĘBOKOŚĆ <1.5mm; Powierzchowna 1.5mm - 4.5mm <3mm; Zmienna <4mm

TEMPERATURA 65°C – 100°C 60°C – 70°C 38°C – 50°C 58°C – 68°C
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W tym samym badaniu podwyższony 

poziom CD31 wskazywał na trwały wzrost 

angiogenezy 21 dni po leczeniu*.

Powyższy diagram przedstawia przekrój poprzeczny skóry wliczając naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Różne obszary twarzy i ciała u różnych jednostek będą miały głębokości i grubości danych warstw.

przed 21 dni po 1 zabiegu Zaffiro



Rezultaty

1 zabieg zaffiRo SmaRt HydRo 
& SmaRt infRaRed natycHmiaSt 
popRawia owal twaRzy, zmniejSza 
widoczność kuRzycH łapek i fałd 
noSowo-waRgowycH, podnoSi 
policzki, popRawia StRuktuRę i napięcie 
SkóRy.

3 zabiegi zaffiRo SmaRt infRaRed 
popRawiają zwiotczałą SkóRę na 

RamionacH – powieRzcHnia, na 
któRej wykonywany był zabieg jeSt 

ujędRniona, unieSiona i napięta.

1 zabieg zaffiRo SmaRt infRaRed 
popRawia StRuktuRę SkóRy dłoni, 
zapewnia gładSzą, zagęSzczoną 
i młodSzą SkóRę.

PRZED PO

PRZED PO

1 zabieg zaffiRo SmaRt HydRo 
i SmaRt infRaRed popRawia gęStość, 

koloRyt SkóRy, owal twaRzy, 
zmniejSza widoczność fałd 
noSowo-waRgowycH i linii 

maRionetek.

PRZED PO

PRZED PO



Praktyczność 
neauviatm

 
▶ mikrokrople

3 strumienie przyspieszonych mikrokropelek 
zapewniają skoncentrowane oczyszczenie.

▶ ergonomiczna głowica 
ze smart glass

Umożliwia wygodne i szybkie terapie dla twarzy 
i ciała.

 Duża powierzchnia skraca czas zabiegu. 
Twarde, odporne na zarysowania szkło jest 

wytrzymałe i trwałe.

Precyzja neauviatm

▶ nawodnienie i regulowane ciśnienie
Precyzyjna kontrola ciśnienia Smart Hydro umożliwia terapię 
wielu obszarów, oczyszczanie, złuszczanie i infuzję preparatów 
zabiegowych. Dokładne nawilżenie skóry poprawia 
nawodnienie i przygotowuje skórę do optymalnych efektów 
thermo-liftingu.

▶ smart glass with smart cooling 
Szkło szafirowe nie pochłania energii, energia przekazywana 
jest całkowicie, umożliwia to osiągniecie rezultatów 
i uniknięcie poparzeń.

Chłodzenie poprawia elastyczność naczyń włosowatych, 
zmniejsza zaczerwienienie oraz rumień, przy jednoczesnym 
zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa pacjenta, pozwalając 
na zwiększone dostarczanie energii.

▶ żel zabiegowy ir
Stworzony, aby umożliwić lepsze dostarczanie energii, wspiera 
działanie podczerwieni, przy jednoczesnym zachowaniu 
komfortu i bezpieczeństwa pacjenta.

WSzechStronność neauviatm

 
▶ formuły zabiegowe
Dostosowane formuły zabiegowe: nawilżająca + anti-aging, 
kojąca, rozjaśniająca, dla skóry trądzikowej i formuła na włosy.

▶ terapia oparta na energii
Poprawia wygląd skóry poprzez stymulację kolagenu 
i wspieranie szerokiej gamy odmładzających korzyści.

▶ smart light
Zapewnia szeroką gamę długości fal, co pozwala na 
bezpieczną terapię różnych rodzajów skóry, a także wrażliwych 
obszarów. Właściwości antybakteryjne pomagają uspokoić 
problemy skóry podatnej na trądzik.

Neauviatm in-houSe 
Engineering & 
Concierge Service

koncentRacja SmaRt 
tecHnology
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