
 
 

Thalgo innovasjon 

 
En helt ny behandlingsopplevelse med et profesjonelt konsept 

For umiddelbare og synlige resultater 

 
Dette lille, men kraftfulle, instrumentet innehar hele 3 avanserte teknologier til bruk i 
hudforbedring; 

• Lydbølger 

• Ultralyd 

• Radiofrekvens 

 
iBeauty kan derfor tilby en komplett behandlingsmeny;  

som møter enhver kvinnes behov. 
 
Vi utfører en dyp og effektiv peeling; ultralyden brukes til innslusing, stimulering og 

rynkebehandling, mens radiofrekvensen er den mest effektive for å stramme opp hud; 
også fra innsiden. 

 
Hendig i sin utforming; lett å flytte på og ekstremt brukervennlig. 

 



                        
Hele instrumentet   Kavitasjonspeeling Ultralyd Radiobølger, 3 polar 

- Passer godt på et lite trillebord - rustfritt stål  - høyfrekvens - 40-45 grader 

 

Instrumentet innehar en moderne teknologi med et godt utvalg av forskjellige 
behandlinger ferdig programmert.  Behandlingsprogrammer som kan brukes alene; 
eller i kombinasjon med andre av Thalgo og M-Ceutic sine behandlinger.   

 

Lite utvalg programmer : 
 

Purity Reviver  - dyprens   30 min 
 
Denne x-press behandlingen er en perfekt løsning for de som ønsker en kjapp og 
rebalanserende dyprens. Huden blir grundig renset for urenheter og gir et forbedret, 

sunnere og klarere utseende 

- Kan også brukes som en 15 minutters utfyllende behandling med en vanlig 
dyprens 

 

Hydration Corrector - intensiv fuktighet  45 min 
 
Perfect partner for en tørst, sliten og livløs hud; denne behandlingen booster hudens 

naturlige fuktighetsbalanse mens den dynker huden i remineraliserende og 
fuktighetsgivende aktive ingredienser.  Huden blir frisk, klar og grundig hydrert; fra aller 
første behandling 

 
Anti-Ageting Activator - Anti-Age   45 min 
 

Inspirasjonen til denne teknikken er hentet fra estetisk medisin.  Denne behandlingen gir 
en konsentrert effekt for å bekjempe hudens aldring.  Din hud blir ”løftet” og 

ansiktskonturen strammet opp og fastere; fra første behandling. 

- Kan også brukes som en 15 minutters utfyllende behandling med andre manuelle 
teknikker og behandlinger.  En manuell massasje etterfulgt av en omgang med 
radiofrekvens gir utrolige resultater 

 

 
 

                                                            
   

 



Teknikkene som brukes 
 

Lydbølger 
- En ny generasjon estetisk peeling : 

- To rustfrie metallplater vibrerer mot hverandre med lavfrekvens ultralyd for å oppnå 
en dyp eksfoliering, som effektivt renser og klargjør huden 

 

- Et profesjonelt produkt; Peeling Solution; er spesielt utviklet med bruk av syrer for en 
dobbel mekanisk og kjemisk rens; for et endra bedre og mer effektivt resultat 

 
Sekvensiell ultralyd 
En superoriginal mengde og dybde på en sekvensiell ultralyd sørger for massiv 
oppmerksomhet fra cellene.  Da det ved innslusing av spesialprodukter gis en helt 

formidabel effekt.  Brukes til 3 forskjellige behandlinger ferdig programmert; men kan 
med fordel også brukes til andre produkter og til M-Ceutic innslusing. 

 
3 profesjonelle og innovative produkter brukes : 
 

          
iPure ; brukes til dyprens for å rense og balansere alle hudtyper 
iHydrate ; en fuktighetsgivende behandling sørger for dyp oksygenering og 

remineralisering av huden 
iSmooth ; brukes for å glatte ut allerede oppståtte linjer / rynker i hudstrukturen 
              

Radiofrekvens 
Denne seneste anti-aging teknologien er hentet direkte fra estetisk medisin. Med 

høyfrekvens microcurrent varmes hudvevet; for å regenerer, fylle ut og stramme opp 
huden.  Dens tre-polare sonde gir en trygg behandling og sørger for varmekontroll.  

Varmes opp til 45 grader. 
 
iPlump ; en alt-i-ett anti-age behandling tilpasset radiofrekvensaktiviteten for mer glatt og 

fylt hud; som om ”løftet opp”. 

 
Gratulerer med ditt valg av instrumentet;  

iBeauty – et valg det ikke angres på !  

 


