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VÜCUT TEDAVİ uygulama alanları
Terapi, özel bir yoğunluğa ve çapa sahip, bal peteği benzeri bir düzende konumlandırılmış 55 özel silikon küreden 
oluşan bir silindir kullanılarak gerçekleştirilir. 

ENDOSPHERES TERAPİ®, non-invaziv cilt gençleştirme, vücut şekilllendirme ve fizik tedavi için tasarlanmış; gücünü,  patentli bir 
sistem olan KOMPRESİF MİKRO VİBRASYON® teknolojisinden alan yepyeni bir tedavi yöntemidir. Bu  metodun etkinliği, önemli 
medikal araştırma merkezleri tarafından onaylanmıştır.

Cihaz, doku üzerinde darbeli, ritmik bir etki yaratarak düşük frekanslı titreşimleri iletmek için KOMPRESİF 
MİKROVİBRASYON teknolojisini kullanır. Titreşimlerle oluşan dalgaların doku üzerinde 5 iyileştirici etkisi 
vardır. Bu özellik, çok yönlü bir tedavi imkanı sağlar. Öncelikle normal doku ve mikrosirkülasyon durumunun 
tekrar oluşmasını sağlar ve daha sonraki aşamalarda vücudu yeniden şekillendirme üzerine çalışır.

Kompresif Mikro Vibrasyon lenfatik sistemin doğru çalışması için 
kürelerin dönme hareketlerini ve silindirin doku üzerindeki dönme 
yönünü kullanır. Bu, zayıf dolaşımın bir sonucu olarak biriken fazla 
sıvıların yok edilmesine yardımcı olur. 

Kürelerin salınımları dokuyu yeniden şekillendiren bir itme-çekme 
hareketi yaratır. Vücudun şeklinde sadece birkaç seanstan sonra bile 
gözle görülür iyileşme gerçekleşir ve vücuttaki istenmeyen portakal 
kabuğu görünümü azalır.

Kompresif Mikro Vibrasyon teknolojisi aktif olarak kasları basınca 
karşı güçlendirir. Titreşim, kasları uyarır ve tedavi edilen bölgeleri 
güçlendirir.   

Silikon kürelerin bal peteği benzeri düzeni, vasküler sistemi uyararak 
dokudaki kan akışına etki eder. Dokunun “vasküler antrenmanı”; 
mikro dolaşımı iyileştirir. 

Kompresif Mikro Vibrasyon, ağrı ve doku iltihabını azaltmak için 
mekanik alıcılara etki eder. Ağrılı şişliği azaltan doku oksijenasyonu 
sağlar.

Kürelerin düşük frekanslı mekanik hareketi dokuya
derinlemesine etki eder ve selülitin
ana nedenleri üzerinde çalışır.
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GELİRİNDE ARTIŞ

YÜKSEK
müşteri talebi

MÜKEMMEL
yatırım getirisi

Selülit • Portakal Kabuğu Görünümlü Cilt • Kas Kontraksiyonu • Ödem
Bacaklarda Oluşan Şişlik • Kol • Kalça • Ayak Bileği • Abdominal Yağ
Meme Sıkılaştırma • Hamilelik Sonrası Tedavi

LENFATİK SIVIYI AZALTIR

CİLTTEKI PORTAKAL KABUĞU
GÖRÜNÜMÜNÜ İYİLEŞTİRİR 

 VENÖZ DOLAŞIMI ARTIRIR

VÜCUT ŞEKLİNİ İYİLEŞTİRİR

KASLARI GÜÇLENDİRİR

riattiva il sistema linfatico

drena i liquidi in eccesso

determina lo scollamento degli adipociti

leviga la buccia d’arancia.

rimodella già dai primi trattamenti

utilizza il muscolo come resistenza attiva

aumenta il tono muscolare 

stimola la vascolarizzazione 

effettua una “ginnastica vascolare”

migliora significativamente il microcircolo

stimola i meccanocettori 

migliora l’ossigenazione

riduce l’infiammazione del tessuto 

azione
ANTALGICA

azione
DRENANTE

azione
VASCOLARE

azione
MUSCOLARE

azione
RISTRUTTURANTE
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Genel Müdürlük İTALYA
Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant’Angelo (PE)

Tel. +39 085 4483235 - info@fenixgroup.it

Şube İNGİLTERE
Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB

Tel: +44(0)2070960040 - ukmanagement@fenixgroup.it

Şube İSPANYA
Fenix Endospheres Therapy SL - Avda. Barón de Cárcer, 50/1 - Valencia

Tel. +34 627 508380 - espmanagement@fenixgroup.it

Şube FRANSA
Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armee - 75016 PARIS

Tel: +34(0)170395146 - frmanagement@fenixgroup.it

Diğer ülkeler için www.endospheres.com adresini inceleyebilirsiniz.

AMELİYATSIZ
VÜCUT ŞEKİLLENDİRMEThe Endosphères Therapy Ak Body patenti

Fenix Group’a aittir ve Fenix Group tarafından üretilmektedir.

Endospheres Therapy markası, %100 İtalyan firması olan 
Fenix Group'a aittir. Grup, gücünü her zaman Araştırma ve 
Geliştirme'den alarak estetik ve tıbbi-estetik ekipman 
alanlarında ön sırada yer almıştır. 
Genix Group, patentli bir Kompresif Mikrovibrasyon  metodu 

kullanarak yeni bir teknoloji olan Endospheres Terapi'yi 
geliştirdi. Son yıllarda bu yöntemin; ödemli fibrosklerotik 
pannikülopati (selülit), yağ birikimi ve yüz gençleştirme 
tedavilerindeki etkinliği kanıtlanmıştır.
Fenix Group, hem ticari basın hem de tüketici basınında 

pazarlama ve halkla ilişkiler kampanyalarına yatırım yapan 
yenilikçi bir şirkettir. Tüm sosyal medya platformlarında aktiftir. 
Müşterilerine salon/klinik pazarlaması için tedavileri tanıtmak 
konusunda destek verir. Servis ve teknik destek, tüm dünya 
genelinde mevcuttur. 
Fenix Group'un misyonu, yüksek kalitede elektro-tıbbi 

cihazlar tasarlamak ve en yenilikçi, etkili ve bilim tabanlı 
teknolojileri üretmektir. Bu temel özellikler, Fenix Group'u 
başarılı ve müşteri odaklı bir şirket yapan güvenlik ve etkinliği 
garanti eder.

Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sk. No:10 Doğukan Plaza D:13-14 34774 Ümraniye - İstanbul
T 0216 338 49 10 (Pbx) - F 0216 338 49 26 - info@sanomed.com.tr - www.sanomed.com.tr 

Sono riuscita ad estinguere il pagamento della macchin a in soli tre mesi e mezzo.
Sono felice di aver seguito il mio istinto, avevo ragione nel credere che fosse il prodotto giusto.

Il dispositivo è ancora oggi la miglior decisione presa.
M.E. - Londra

Da anni ci impegnamo a cercare il meglio per i nostri Clienti e con Endosphères pensiamo di 
aver proprio raggiunto un livello altissimo sia in termini di risultati e sia in termini di metodica...

Ne siamo innamorati. Noi e i nostri clienti.
  T. Z. - Arezzo

Il gioiello del nostro centro estetico a Roma... Rimodellamento assicurato, combatte cellulite e 
atonia, rimpolpante per il viso, effettua un drenaggio pazzesco! 

S. S. - Roma

KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ SONUÇLAR

12 seanstan sonra sonuçlar

önce sonra

Ak Body 

TEKNİK VERİ

çap 315mm(up)/364mm(down)

yükseklik 1.150 mm

ağırlık 15 kg

titreşim 29 - 310 Hz

soğutma ED/AIRCOOLING

dokunmatik ekran Capacitivo 7 Colour

ses seviyesi 56dBA

elektriksel özellikler da 100 a 240 V./ 50-60Hz

Fotoğraflar: XI SIES ULUSLARARASI ESTETİK TIP VE CERRAHİ KONGRESİ

“G. d’Annunzio”
ÜNİVERSİTESİ 

CHIETI/PESCARA -  İTALYA
Tıp Fizik Tedavi

ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı’nın izniyle

Klinik çalışmalar, Endospheres Terapisi'ni; selülit, zayıf venöz dolaşımı, sıvı tutulumu ve kas 
gerilmeleri için bir çözüm sunan gerçerli ve güvenilir bir tedavi olarak doğrulamıştır. 

Çalışmalarda doğru tanıyı sağlayabilmek için hastalar, doku incelemesi ve palpasyon içeren 
klinik bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Renkli Doppler Ekokardiyografi, ekografi, 
termografi ve bioelektrik impedans analizi uygulanmıştır. Her altı seanstan sonra doku 
değişiklikleri hakkında analiz yapılmıştır. Sonuçlar, Kompresif Mikro Vibrasyon'un etkinliğini 
göstermektedir. 

önce sonra önce sonra


