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Endosphеres AkSensorALL е 
първият апарат в света, кой-
то с помощта на специален 
сензор разпознава целулитния 
стадий в зоната, която ще 
се третира и автоматично 
инициира процедура с най-
подходящите параметри в 

зависимост от проблемите на конкретния пациент. В накрайника е 
разположено специално устройство (датчик), което оценява вида 
на тъканта и енергията, която ще бъде изразходвана в зависимост 
от морфологията й, както и необходимия брой сеанси. Посредством 
оптичния панел, разположен в корпуса на накрайника терапевтът 
се информира за налягането, което трябва да приложи за опти-
мален резултат. По този начин терапията може да се адаптира 
спрямо специфичните нужди на всеки пациент. 
Апаратът е снабден с 2 накрайника, съответно за тяло и за лице.

КаКво представлява Компресионната миКровибрация?
В основата на метода е компресия вместо вакуум, което гаран-
тира абсолютна безопасност и липса на травми, както и бързо 
разрешаване на неестетичните проблеми. Компресионната микро-
вибрация се осъществява благодарение на цилиндричен накрайник 
с 55 въртящи се силиконови сфери, разположени във вид на „пчелна 
пита“, като честотата на въртене варира от 40 до 355 Hz и може 
да се контролира. Вибрацията и компресията създават ефект на 
лимфна „помпа“, като съчетанието им определя интензивността на 
въздействие и позволява индивидуално адаптиране на терапията в 
зависимост от нуждите на всеки пациент.

ENDOSPHERES THERAPY
революционен метод за 
младост и Красота!

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЯЛО
Иновативната терапия EndoSphеres Therapy ефек-
тивно отстранява целулит във всички стадии и 
перфектно моделира контурите на тялото. Видимо 
намалява обемите, подобрява релефа и тонуса на 

кожата, активира обменните процеси, укрепва 
съединителната тъкан, подобрява трофи-

ката на мускулната тъкан, отстраня-
ва мускулни болки и крампи, премахва 
оточност, подобрява общото състояние 
на организма. Процедурата може да се 
подбере индивидуално в зависимост от 
специфичните проблеми на пациента. 
Препоръчителният курс е 6 – 12 – 18 
процедури в зависимост от стадия на 
целилут, като след всеки 6 процеду-
ри е необходимо да се преразглежда 
диагнозата и да се оценят постигна-
тите резултати. Всяка терапия трае 
около 1 час, изключително приятна е и 

няма никакъв дискомфорт за пациента. 
Използва се специално масло, което уле-

снява движението на силиконовите сфери. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЛИЦЕ
Истинска революция в терапиите за от-
страняване на бръчките, стягане, лифтинг 
и тонизиране на кожата, както и моделира-
не на лицето и шията. Методът е неинва-
зивен и стимулира синтеза на колаген и 
еластин по естествен начин, без никакви 
странични ефекти. Процедурата може да 
се прилага редовно (няма особени ограни-

чения) и гарантира невероятни подмладява-
щи резултати. Само след една процедура е 

видим лифтинг ефект, при това без скалпел! 
Препоръчителният курс е 6–12 процедури (в 
зависимост от проблемите и състоянието на 
кожата).
EndoSphеres Therapy може да се съчетае с 
мезотерапия, фотоподмладяване, кислородна 
мезотерапия и други естетични процедури за 
постигане на по-бързи и категорични резул-
тати.

ENDOSPHЕRES AkSENSORALL Е нАй-нОвАТА 
нЕИнвАЗИвнА И бЕЗсПОРнО РЕвОЛюЦИОннА 
АПАРАТУРА с ПРИЛОжЕнИЕ в ЕсТЕТИчнАТА 
И РЕхАбИЛИТАЦИОннАТА мЕДИЦИнА. ИнОвА-
ТИвнИЯТ АПАРАТ нА ИТАЛИАнскАТА кОмПА-
нИЯ FENix GROuP гАРАнТИРА ИЗкЛючИТЕЛнА 
ЕфИкАснОсТ ПРИ ЛЕчЕнИЕТО нА ЦЕЛУЛИТ, 
ЛИмфЕДЕм, мУскУЛнИ кРАмПИ, сПОРТнИ 
ТРАвмИ, А същО И ЗА ЦЯЛОсТнО ПОДмЛАДЯ-
вАнЕ нА ЛИЦЕТО, ПОТвъРДЕнА ОТ кЛИнИчнИ-
ТЕ ИЗсЛЕДвАнИЯ.

EndosphеrEs AksEnsorALL съчетава 4 синер-
гични действия, Които може да варират в 
зависимост от терапевтичните поКазания: 
1) АкТИвИРАнЕ нА мИкРОЦИРкУЛАЦИЯТА
Вибриращите силиконови сфери заедно със създава-
ната компресия върху тъканите води до своеобразна 
„съдова гимнастика“, активира микроциркулацията 
в третираните зони и подобрява кръвообра-
щението. 
2) въЗсТАнОвЯвАнЕ 
Иновативният метод позволява да се от-
страни целулит и в напреднал стадий (фи-
брозен целулит). Използват се компресия и 
вибрация, а с помощта на мускулите като 
активна противодействаща сила се постига 
„компресиране“ на зоните с мастни натруп-
вания, разкъсване на фиброзните капсули и 
последващо реструктуриране на мастната 
тъкан.
3) ЛИмфЕн ДРЕнАж
Апаратът създава импулсно и ритмично въз-
действие, което 
се предава в зави-
симост от посо-
ката на въртене 
на цилиндричния 
накрайник върху 
лимфната систе-
ма. По този начин 
се стимулира 
извеждането на 
излишните течно-
сти от организма, 
характерни за 
лимфния застой. 
Освен това се 
ускорява метаболизма и значително се намаляват 
токсичните вещества в организма.
4) ОбЕЗбОЛЯвАщ ЕфЕкТ
В повечето случаи фиброзният целулит е болезнен 
при третиране. Компресионната микровибрация, 
използвана съобразно методиката и специалните 
програми, въздейства на механорецепторите и нама-
лява или изцяло отстранява болката.

Клиничните наблюдения 
по време на изследване 
на системата SenSor са 
позволили съставянето на 
прецизен научен протоКол, в 
Който подробно са описани 
манипулациите, посоКата на 
движение на наКрайниКа, 
честотата и интензивността 
на „Компресирането“, а също 
и съвети за третиране на 
цялото тяло.


