
 



Dispozitive Neauvia Tratament cu Plasma IQ 

 
Descrierea tratamentului și consultație 
 

1. PLASMA IQ acționează prin crearea unui mic arc electric între vârful dispozitivului și piele, prin 
ionizarea particulelor de gaz din aer. Producția rezultată de plasmă determină fulgurarea 
epidermei,  transformând materia solidă în gaz. Acest lucru determină retragerea și netezirea 
pielii în zona țintă și contribuie la stimularea producției de colagen prin răspunsul de 
vindecare. 

 
Comunicarea cu pacientul dumneavoastră și stabilirea unui mediu în care se simte în siguranță 
și confortabil constituie un pas crucial în obținerea satisfacției în experiența de tratament. 

 
Parametri și indicații de tensiune recomandate 
Tensiunea scăzută trebuie utilizată întotdeauna ca măsură inițială înainte de a crește 
tensiunea pentru fulgurarea intensivă. Se recomandă utilizarea setării LOW ori de câte ori este 
posibil pentru siguranța și confortul pacientului, PLASMA IQ putând fi utilizat cu sau fără 
electrod neutru. Utilizarea electrodului neutru închide bucla de energie și mărește puterea 
dispozitivului. 

 
Setare LOW 
fără electrod neutru 

650 V Fulgurare controlată, zone delicate ale feței, 
pleoapelor, zona buzelor 

Setare HIGH 
fără electrod neutru 

950 V Fulgurare controlată, repararea țesutului 
conjunctiv (vergeturi) 

Setare LOW 
cu electrod neutru 

1100V Ablație intensivă, repararea țesutului conjunctiv 
(vergeturi), cicatrice 

Setare HIGH 
cu electrod neutru 

1400V Ablație agresivă, reconstruirea cicatricilor, 
îndepărtarea semnelor, negilor, fibroamelor 

 
2. Este important să înțelegeți 
 

• De ce pacientul este interesat de un tratament cu PLASMA 
IQ? 

• Ce probleme dorește pacientul să fie tratate? PLASMA IQ este 
conceput pentru a trata ridurile, pielea flască, vergeturile și 
leziunile benigne ale pielii, cum ar fi papiloamele, angiomul, 
xantoamele sau xantelasmele. 

• La ce nivel de schimbare se așteaptă pacientul? Discutați 
despre numărul de sesiuni de tratament care ar susține cel 
mai probabil acest nivel de schimbare. 

• Treceți în revistă contraindicațiile împreună cu pacientul 
pentru a vă asigura dacă este eligibil pentru tratament 

Pentru a vă asigura că pacientul dumneavoastră se simte în largul 
său și este pe deplin informat, stabiliți împreună și clarificați 
așteptările cu privire la ceea ce presupune tratamentul. 
 
3. Descrieți procesul și informați pacientul asupra 
următoarelor: 

• Care sunt etapele tratamentului 
• La ce tipuri de senzații se poate aștepta pe parcursul 

tratamentului 
• La ce ar trebui să se aștepte imediat după tratament 
• Ce fel de îngrijire ulterioară ar trebui să urmeze pentru a 

obține cele mai bune rezultate 

 



 
 
 

Dispozitive Neauvia Tratament cu Plasma IQ 

 
 

PREGĂTIREA PROCEDURII 
 

1. Aplicați cremă anestezică pe zona de 
tratament, așa cum este prescris de către 
furnizor și lăsați aproximativ 20 de minute 
să-și facă efectul 

2. Îndepărtați cu grijă crema anestezică 
3. Curățați pielea folosind tifon și un 

antiseptic fără alcool 
 

 
 

4. Uscați zona perfect utilizând un tampon 
din tifon 

5. Atașați electrod de unică folosință la 
dispozitivul PLASMA IQ 

6. Apăsați butonul L sau H pentru a seta 
parametrii de tensiune. Atașați la pacient 
electrodul neutru, dacă îl utilizați 

 
TEHNICĂ PLEOAPE 
 
7a Aplicați impulsuri scurte de energie în mod 
neliniar, începând din zona interioară a pleoapei 
spre exterior, printr-o mișcare în zig-zag, pentru 
a asigura distribuția impulsurilor de energie și 
pentru confortul pacientului. Evitați tratarea 
zonei la mai puțin de 10 mm de colțul interior al 
ochiului și mențineți permanent o distanță de 3-4 
mm de linia genelor. 

 

TEHNICĂ RIDURI 
 
7b Aplicați impulsuri scurte de energie în model 
liniar de-a lungul marginilor exterioare ale 
ridurilor. Pentru liniile și ridurile deosebit de 
profunde, câteva impulsuri de energie pot fi 
aplicate în interiorul ridului. Impulsurile trebuie să 
fie la cel puțin 1 mm distanță 
 

 
ÎNGRIJIRE POSTTRATAMENT 
 
8.  Curățați zona tratată cu tifon și antiseptic 
fără alcool 
9. Aplicați dispozitive Neauvia: mască după 
tratament cu bioceluloză PLASMA IQ 
hidrocalmantă pe zona tratată timp de 10 min 
 

 
 
10.  Îndepărtați și aplicați unguentul 
post-procedură conform instrucțiunilor 
furnizorului 
 

 
 
 
 
 



 

Dispozitive Neauvia Protocoale Plasma IQ 

 
TRATAMENTUL PLEOAPELOR SUPERIOARE ȘI INFERIOARE 
 
PARAMETRII TRATAMENTULUI 
Low (scăzut) 
 

TIMP DE TRATAMENT 
 25 de minute 
 

FRECVENȚA TRATAMENTULUI 
1-4 sesiuni de tratament, la 
interval de 4-6 săptămâni 

 

 
 
RIDURI, RIDURILE PERIORALE, ZONA URECHII 
PARAMETRII TRATAMENTULUI 
Low (scăzut), pentru piele 
delicată. High (ridicat) pentru 
epidermă îngroșată. 

TIMP DE TRATAMENT  
5-10 de minute 
 

FRECVENȚA TRATAMENTULUI 
1-4 sesiuni de tratament, la 
interval de 4-6 săptămâni 
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XANTOAME ȘI XANTELASME 
PARAMETRII TRATAMENTULUI 
Low/High. Energie continuă emisă 
pe parcursul întregului tratament. 

TIMP DE TRATAMENT 
5 minute, în funcție de dimensiunea zonei 
de tratament. Se tratează până când 
suprafața este netedă. 

FRECVENȚA 
TRATAMENTULUI  
1-2 sesiuni de tratament 
 

 

 
 
FIBROAME, VERGETURI 
PARAMETRII 
TRATAMENTULUI 
High 

TIMP DE TRATAMENT 
Cicatrici atrofice - zona de 
acoperire cu puncte de fulgurație.  
Cicatrici hipertrofice - energie 
continuă emisă în tot timpul 
tratamentului. Se tratează până 
când suprafața este netedă și 
similară epidermei fără cicatrice. 

FRECVENȚA TRATAMENTULUI  
Cicatrici atrofice / vergeturi 1-4 sesiuni de 
tratament  
Cicatrici hipertrofice 1-3 sesiuni de tratament. 
După ultimul tratament, se recomandă să se 
puncteze zona din jur, pentru a da un aspect 
uniform pielii. 
TRATAMENTUL NU ESTE INDICAT PENTRU 
CICATRICI CHELOIDE ȘI TENDINȚA DE 
APARIȚIE A CICATRICILOR! 

 

 
 
ELIMINAREA FIBROAMELOR, NEVILOR ȘI PAPILOAMELOR  
PARAMETRII TRATAMENTULUI 
High. Energie continuă emisă pe 
parcursul întregului tratament. 
Low/high cu electrod neutru, 
dacă este necesar. 

TIMP DE TRATAMENT 
5 minute, în funcție de 
dimensiunea zonei de 
tratament. Tratați până când 
suprafața este netedă 

FRECVENȚA TRATAMENTULUI  
1 sesiune de tratament 
 

 



 

Dispozitive Neauvia Plasma IQ 
Vindecare și recomandări post-tratament 

 
TRATAMENT 
 
1 Aplicați dispozitivele Neauvia: Masca după 
tratament cu bioceluloză PLASMA IQ 
hidrocalmantă. 
Această mască de vindecare este concepută 
pentru a susține procesul de regenerare a pielii 
după un tratament cu PLASMA IQ. Lejeră, 
ușoară și foarte aderentă, bioceluloza se 
adaptează cu ușurință la suprafețele corpului 
foarte conturate fără a restricționa mișcarea 
pacientului în timpul aplicării sale. 

 

 
FORMULA MĂȘTII DUPĂ TRATAMENT PLASMA IQ 

 

Acidul hialuronic ales pentru masa moleculară redusă 
și tehnologia silanol pentru un efect 
puternic anti-îmbătrânire, de 
fermitate și hidratare, încurajează 
regenerarea pielii. 

Factori de creștere 
obținuți prin metode 
bioinginerești și 
tripeptide-1 din 
cupru 

Ajută la accelerarea vindecării prin 
stimularea sintezei de colagen și 
elastină pentru întinerirea și 
regenerarea pielii 
 

Extract de Aloe Vera Un ingredient regenerant care 
calmează și tonifică pielea. 

 
2 Aplicați imediat unguent post-procedură după 
îndepărtarea măștii calmante. Evitați atingerea 
sau curățarea zonei timp de cel puțin 12 ore după 
procedură și asigurați-vă că mâinile sunt curate 
atunci când aplicați unguentul. 

Este posibil să aveți o senzație de înțepătură în 
zona tratată imediat după tratament. Acest lucru 
este normal și de obicei durează nu mai mult de o 
oră, deși pot apărea unele variații de timp. 
 

3 Continuați să aplicați unguent post-procedură 
de două ori pe zi după o curățare ușoară. Poate fi  
aplicat unguent suplimentar la nevoie, dacă 
apare uscăciunea. 

NU înlăturați sau curățați crustele, deoarece 
acest lucru poate întârzia vindecarea sau poate 
afecta rezultatele. 
 

4 Evitați exercițiile fizice, căldura, umiditatea sau 
transpirația timp de 48 de ore după tratament. 
Evitați lumina soarelui. După vindecarea inițială, 
începeți să aplicați zilnic produse cu factor de 
protecție cel puțin SPF 50 pe zona tratată. 
 

NU folosiți machiaj, rimel sau alte creme cu 
excepția cremei de protecție solară pe zona 
tratată până când crustele nu s-au vindecat, 
aproximativ 1 săptămână. 
NOTĂ: Zona tumefiată se vindecă după 3 până la 
7 zile. Este posibil să apară o anumită roșeață a 
pielii. Evitați îndepărtarea sau înmuierea 
crustelor. Acestea vor rămâne timp de 7 până la 
10 zile. Efectele tratamentului devin vizibile după 
aproximativ 28 de zile. 
 

 
 



 

Dispozitive Neauvia SECTUM Aesthetic 

 
CONSULTARE PACIENT 
 
Unitatea de control Sectum este un generator de înaltă radiofrecvență destinat să furnizeze încălzire 
topică în scopul creșterii temperaturii țesuturilor pentru tratamentul unor anumite afecțiuni medicale, 
cum ar fi creșterea circulației locale și pentru a asigura o reducere temporară a aspectului celulitei. 
Unitatea de control Sectum utilizează un aplicator BODY (corp) și FACE (față) pentru a furniza 
electroterapie de înaltă frecvență țesuturilor. 
Aplicatorul FACE este indicat pentru utilizare în procedurile dermatologice pentru tratamentul 
neinvaziv al ridurilor și ritidelor faciale moderate până la severe. 
Aplicatorul BODY este indicat pentru reducerea circumferinței și lipoliza neinvazivă (descompunerea 
grăsimii) din zonele cu probleme. 
 
1 Comunicarea cu pacientul dumneavoastră și stabilirea unui mediu în care se simte în siguranță și 
confortabil constituie un pas crucial în obținerea satisfacției în experiența de tratament. 
 
   Este important să discutați cu pacientul pentru a înțelege: 

• De ce este interesat pacientul în efectuarea unui tratament cu Sectum? 
• La ce nivel de schimbare se așteaptă pacientul? Discutați despre numărul de sesiuni de 

tratament care ar susține cel mai probabil acest nivel de schimbare. Arătați imagini înainte și 
după tratament, pentru a ajuta la stabilirea așteptărilor în ceea ce privește rezultatele. 
Rețineți că modificarea circumferinței nu va duce la reducerea greutății. 

• Discutați detaliile procedurii, rezultatele tipice și riscurile posibile. 
• Indicați pacientului că nu trebuie să se îngrașe și trebuie să combine tratamentul cu dieta și 

exercițiile fizice adecvate. 
Arătați imagini înainte și după tratament pentru a ajuta la stabilirea așteptărilor în ceea ce privește 
rezultatele. 
 
AVERTISMENT: 
NU SE VA UTILIZA ÎN ZONA GENITALĂ. 
LUAȚI TOATE PRECAUȚIILE când utilizați în zonele cu piele sensibilă, cum ar fi OCHII ȘI BUZELE. 
 
Treceți în revistă cu pacientul și oferiți detalii despre contraindicații. Astfel, veți determina dacă este 
eligibil pentru tratament. 
 
2 RISCURILE TRATAMENTULUI CU SECTUM: 

• Roșeață ușoară și temporară, tumefacții și furnicături 
• Risc minim de arsură 

 
3 Pentru a vă asigura că pacientul dumneavoastră se simte în largul său și este deplin informat, 
asigurați-vă că ați stabilit clar așteptările cu privire la ceea ce presupune tratamentul. 
Descrieți procesul și informați în detaliu asupra: 

• Etapelor tratamentelor 
• Ce tipuri de senzații se pot aștepta pe tot parcursul tratamentului 
• A ceea ce ar trebui să se aștepte imediat după tratament 
• Ce fel de îngrijire ulterioară ar trebui să urmeze pentru a obține cele mai bune rezultate 

 



 

Dispozitive Neauvia SECTUM Aesthetic 

 
TRATAMENT 
 
1 Înainte de a începe tratamentul, va trebui să alegeți și să atașați corect instrumentul. 
Instrumentul FACE este recomandat pentru părți mici ale corpului 
Instrumentul BODY este recomandat pentru zone mai mari de tratament și părți ale corpului 
 
2 Alegeți corect gelul de tratament Neauvia Devices pentru a îmbunătăți rezultatele tratamentului. 
Rezistența electrică ridicată a glicerinei, ajută curentul electric să pătrundă mai adânc în piele, 
reducând curentul de pe suprafața pielii și îmbunătățind confortul pacientului. 
 
FORMULA PENTRU FAȚĂ SECTUM 
 
Combinată cu unde radio, această formulă specifică vizează problemele legate de procesul de 
îmbătrânire (lipsa elasticității și deshidratarea epidermei) contribuind la consolidarea fiecărui tip de 
piele. 
 
Extractul de Physalis Angulata Are efect calmant și revigorant 

 
Acid hialuronic Masa moleculară redusă a acidului hialuronic are un puternic efect 

antiîmbătrânire, contribuind la fermitatea și hidratarea pielii, 
regenerând și îmbunătățind aspectul general al acesteia. 
 

Glicogenul Îmbunătățește absorbția acidului hialuronic, stimulează producția 
de colagen și conferă strălucire pielii 
 

 
FORMULA PENTRU CORP SECTUM 
 
Combinat cu unde radio, acest gel de tratament specific ajută la identificarea țesutului adipos localizat 
și îmbunătățește forma corpului. 
 
Glaucina Stimulează eliberarea grăsimii existente în celulele adipoase. Acest 

proces este, de asemenea, cunoscut sub numele de "lipoliză". Ajută 
la reducerea retenției de apă 
 

Cofeina Accelerează metabolismul, stimulează drenajul limfatic, ajută la 
reducerea celulitei 
 

Extract de ferment din soia Ajută la îmbunătățirea fermității și aspectului siluetei corpului 
 

 
Scoateți eticheta RFID din gelul de tratament Sectum și scanați eticheta 
plasând-o lângă cititorul RFID. Țineți eticheta lângă cititor până când este 
înregistrată și se afișează ecranul de confirmare. 
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TRATAMENT 
 
3 Înainte de a începe tratamentul, selectați temperatura țintă și intervalul maxim de putere în funcție 
de zona tratată. 
 
Setări recomandate: 
 

Scopul tratamentului Temperatura țintă Interval maxim de putere 
Reducerea problemelor legate de lipsa de 
elasticitate a pielii (pentru față sau corp) 

38-41 ° C 10W - 40W 

Redare conturului corporal armonios și reducerea 
celulitei (pentru corp) 

40-42 ° C 25W - 60W 
 

 
Alegeți setările dorite pe ecranul tactil, utilizați pedala pentru a activa energia și a începe procedura. 
În timpul procedurii, întrebați pacientul despre senzațiile pe care le are și cum se simte. Puteți regla 
nivelul maxim de putere și temperatura țintă în funcție de tolerabilitate, utilizați o scală de durere de 
la 1 la 10 pentru a ajuta pacientul să comunice orice disconfort, observați pielea pacientului și urmăriți 
semnele de sensibilitate. 
 
Pentru a ajusta confortul pacientului, modificați nivelul maxim de putere și / sau temperatura țintă în 
timpul tratamentului. Dacă pacientul nu poate tolera nivelul de putere înainte de atingerea 
temperaturii țintă, puterea maximă va fi redusă. Temperatura țintă trebuie scăzută dacă pacientul 
simte vreun disconfort în timp ce se apropie sau se atinge obiectivul stabilit de temperatură. 
 
Poziționarea și deplasarea instrumentului: 
Se va aplica o presiune ușoară, astfel încât instrumentul să fie în contact complet cu suprafața pielii. 
Asigurați-vă că este suficient un gel de tratament Sectum Neauvia pe față sau corp pentru a proteja 
corect pielea. 
 
ATENȚIE: 
Nu opriți mișcarea instrumentului pe piele nici măcar o clipă, aceasta ar putea provoca arsuri! 
 

 



 

Dispozitive Neauvia SECTUM Aesthetic 

 
PROTOCOL DE TRATAMENT AL FEȚEI 
 
Mod de tratament: automat, estetic 
Parametrii tratamentului: reducerea problemelor legate de lipsa de elasticitate a pielii 37-41ºC 
Timp de tratament: 20 - 30 minute 
Frecvența tratamentului: 4 - 6 sesiuni de tratament, la un interval de o săptămână 
 
Tehnica de tratare a feței pas cu pas 
 

1. Rugați pacientul să îndepărteze orice bijuterii, inclusiv cerceii din nas sau limbă. Curățați bine 
zona de tratament. 

2. Aplicați gelul pentru tratarea feței Sectum, marca Neauvia, care hidratează zonele și permite 
o mișcare lină a instrumentului pe piele. 

 
NOTĂ: Când tratați zonele cu păr, nu este necesar să le radeți mai întâi. Folosiți produs 
suplimentar în aceste zone, pentru o protecție suplimentară a pielii. 

 
3. Selectați modul de tratament automat și asigurați-vă că este atașat instrumentul pentru față  
4. Setați timpul de tratament, temperatura țintă și puterea maximă pe baza protocolului de 

tratament de mai sus. În timpul tratamentului complet al feței, parametrii vor trebui resetați 
utilizând butonul Resetare de pe ecran după finalizarea fiecărei secțiuni, așa cum este 
prezentat mai jos. 
Tratamentul complet al feței se va efectua în trei secțiuni, după cum urmează: 

• Partea stângă a feței (obraz + jumătate din bărbie) – 10 - 15min 
• Partea dreaptă a feței (obraz + jumătate din bărbie) - 10 - 15min 
• Frunte + zona ochilor - 5-10 min. Se recomandă reducerea puterii maxime de ieșire -5 

W pentru restul feței 
5. Așezați instrumentul pe piele și apăsați pedala pentru a activa emisia de RF și a începe 

procedura. Aplicați o presiune uniformă și ușoară și deplasați instrumentul constant, uniform 
și încet. Distribuiți energie RF cu o mișcare constantă, pentru a menține o temperatură 
uniformă în zona de tratament. 
ATENȚIE: Nu opriți mișcarea instrumentului pe piele nici măcar pentru o clipă, aceasta ar 
putea provoca arsuri! 

6. În timpul tratamentului, monitorizați afișajul temperaturii în timp real pe instrument. Timpul 
de tratament va începe automat odată ce temperatura țintă setată este atinsă. Puterea de 
ieșire se va regla automat pentru a menține temperatura țintă pe toată durata tratamentului. 

7. Întrebați pacientul despre senzațiile pe care le are și cum se simte și reglați nivelul de energie, 
până când pacientul îl tolerează bine. Folosiți o scală de durere 1-10 pentru a ajuta pacientul 
să comunice orice disconfort, observați pielea pacientului și urmăriți semnele de sensibilitate. 
Nivelul de energie poate fi modificat pe ecranul tactil după necesități, pentru a personaliza 
tratamentul astfel încât să fie tolerat excelent de pacient sau pentru a lucra pe zone sensibile. 

8. Luați în considerare curbura naturală a părților anatomice și evitați zonele sensibile. Acoperiți 
temeinic zona de tratament. Când mutați instrumentul, asigurați-vă că lăsați suficient timp 
între treceri peste aceeași zonă pentru a asigura confortul pacientului. 

9. La finalizarea tratamentului, curățați zona tratată pentru a îndepărta gelul de tratament. 
Finalizați tratamentul cu Ceramide Shield Cream sau Advanced Cream de la Neauvia 
Advanced Line. 
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TEHNICA DE TRATAMENT AL FEȚEI 
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PROTOCOL DE TRATAMENT AL CORPULUI 
 
Protocol de tratament al corpului 
Mod de tratament: automat, estetic 
Parametrii tratamentului: reducerea problemelor legate de lipsa de 

elasticitate a pielii de la 37 la 41°C 
Redarea formei armonioase a corpului, reducerea 
celulitei 40-42 ° C 

Timp de tratament: Pentru o suprafață de 0,06 m2, similar cu o coală 
de hârtie de dimensiunea A4 -20 - 30 de minute 

Frecvența tratamentului: 6 - 8 sesiuni de tratament, la interval de o 
săptămână 

  
Tehnica de tratare a corpului pas cu pas 
 

1. Rugați pacientul să îndepărteze orice bijuterii, inclusiv piercing-urile corporale. Curățați bine 
zona de tratament. 

2. Aplicați crema de corp Sectum, marca Neauvia, care hidratează zonele și permite o mișcare 
lină a instrumentului pe piele. 
NOTĂ: Când tratați zonele cu păr, nu este necesar să le radeți mai întâi. Folosiți produs 
suplimentar în aceste zone pentru o protecție suplimentară a pielii. 

 
3. Selectați modul de tratament automat și asigurați-vă că instrumentul pentru față este atașat. 
4. Setați timpul de tratament, temperatura țintă și puterea maximă pe baza protocolului de 

tratament de mai sus, 
• Așezați instrumentul pe piele și apăsați pedala pentru a activa emisia RF și a începe 

procedura. Aplicați o presiune uniformă și ușoară și deplasați instrumentul constant, 
uniform și încet. Distribuiți energia RF cu o mișcare constantă, pentru a menține o 
temperatură uniformă în zona de tratament. 

ATENȚIE: Nu opriți mișcarea instrumentului pe piele nici măcar o clipă, deoarece aceasta 
poate provoca arsuri 

 
5. În timpul tratamentului, monitorizați afișajul temperaturii în timp real pe instrument. Timpul 

de tratament va începe automat odată ce temperatura țintă setată este atinsă. Puterea de 
ieșire se va regla automat pentru a menține temperatura țintă pe toată durata tratamentului. 

6. Întrebați pacientul despre senzațiile pe care le are și cum se simte și reglați nivelul de energie, 
până când pacientul îl tolerează bine. Folosiți o scală de durere 1-10 pentru a ajuta pacientul 
să comunice orice disconfort, observați pielea pacientului și urmăriți semnele de sensibilitate. 
Nivelul de energie poate fi modificat pe ecranul tactil după necesități, pentru a personaliza 
tratamentul astfel încât să fie tolerat excelent de pacient sau pentru a lucra pe zone sensibile. 

7. Luați în considerare curbura naturală a părților anatomice și evitați zonele sensibile. Acoperiți 
temeinic zona de tratament. Când mutați instrumentul, asigurați-vă că lăsați suficient timp 
între treceri peste aceeași zonă pentru a asigura confortul pacientului. 

8. La finalizarea tratamentului, curățați zona tratată pentru a îndepărta glicerina. 
 
 

 



 

Dispozitive Neauvia SECTUM Aesthetic 

 
TEHNICA DE TRATAMENT AL CORPULUI 
 

 



 

Dispozitive Neauvia ZAFFIRO 

 
HIDROEXFOLIERE NETEZIRE CU RAZE INFRAROȘII (IR) 
Procedura de peeling cu apă (WP) utilizează 
picături microscopice accelerate de formulă de 
tratament pentru a curăța, hrăni și întineri pielea. 
Stratul superficial al pielii este ușor exfoliat și 
hidratat simultan. O singură sesiune de tratament 
este suficientă pentru a împrospăta aspectul 
pielii. Procedura se bazează pe utilizarea 
formulelor de tratament care susțin procesul de 
îndepărtare a pielii moarte și stimulează procesul 
de întinerire a pielii. Această procedură este un 
preparat ideal pentru un tratament cu infraroșii 
(IR), dar poate fi utilizată și separat. După 
procedură, pielea este vizibil mai proaspătă și 
întinerită. 

Piesa manuală cu infraroșii (IR) emite energie cu 
lungime de undă atent alibrată (750-1,800 nm) 
într-o secvență alternativă, care asigură răcirea 
intermitentă a suprafeței în timp ce încălzește 
treptat și uniform straturile profunde ale dermei 
la 65ºC, acest lucru ajutând la scurtarea fibrelor 
de colagen și fibroblastelor stimulante, pentru a 
încuraja producția de colagen nou. Ca urmare, 
pielea este regenerată și netezită, în timp ce 
rezistența și elasticitatea acesteia cresc. 
 

INDICAȚII INDICAȚII 
Semne de îmbătrânire, Pierderea fermitatii, Piele 
predispusa la acnee, Piele deshidratată și uscată, 
Păr devitalizat si subțire 

Pierderea densității și volumului pielii pe tot 
corpul, Remodelarea conturului feței, Semne ale 
îmbătrânirii - riduri, linii fine 
 

ZONE ZONE 
Față, decolteu, spate, umeri, mâini, scalp și orice 
zone cu indicațiile de mai sus 
 

Față, decolteu, spate, umeri, mâini, scalp și orice 
zone cu indicațiile de mai sus 
 

 
CONSULTAȚIE 
Discutați cu pacientul pentru a înțelege 

• De ce este pacientul interesat de un tratament Zaffiro?  
• Ce zone ale feței și corpului dorește pacientul să fie tratate? Ce nivel de schimbare urmărește 

pacientul? 
• Arătați imagini de tip înainte și după pentru a stabili clar așteptările 
• Asigurați-vă că revedeți contraindicațiile împreună cu pacientul pentru a detemrina dacă este 

eligibil pentru tratament 
 

ÎNGRIJIRE ÎNAINTE ȘI DUPĂ TRATAMENT 
Pentru a obține rezultate mai bune, utilizați produsele dermocosmetice și suplimentele Neauvia timp 
de 1 lună înainte și 1-3 luni după 
 
ÎNGRIJIRE 
Produs de curățare a pielii – New Born Skin 
Loțiune tonică – Wake Up Skin 
Ser – C-Shot 

Hidratant pentru piele foarte uscată – Advanced 
Cream 
Hidratant pentru piele deshidratată – Ceramide 
Shield 
Hidratant pentru piele normală și mixtă – 
C-Routine 
Machiaj (opțional) – Rebalancing Make Up 

 
SUPLIMENTE 
Formula – Anti-age booster 
Dozaj – 1 fiolă pe zi 
Rezultate – 1 lună 



Formule de tratament 
 
Gelul de tratament Zaffiro Conține o peptidă care imită factorul de creștere și transformare beta 

și aur coloidal ce ajută la stimularea fibroblastelor, a agenților calmanți 
și acid hialuronic cu masă moleculară redusă pentru a optimiza 
tehnologia cu raze infraroșii și implicit rezultatele 

Acid hialuronic WP pentru 
sănătatea pielii 

Conține un acid hialuronic cu masă moleculară mică, cu un efect 
stimulant al proprietăților anti-îmbătrânire 

Acid hialuronic WP pentru 
strălucirea pielii 

Formulat cu agenți de strălucire inovatori care scad producția de 
melanină în celulele pielii, contribuind la îmbunătățirea aspectului 
petelor și reducerea hiperpigmentării. 

Formula WP pentru acnee  Formulată pentru pielea predispusă la acnee, pentru a ajuta la 
reducerea semnelor și cicatricilor acneice, în același timp calmând și 
regenerând pielea 

Formula WP calmantă  Formulată cu o multitudine de ingrediente din extracte de plante 
naturale care ajută la restabilirea și menținerea integrității barierei de 
protecție a pielii 

Hrănirea părului WP Creat special cu factori de creștere pentru a promova creșterea 
părului, a reduce porozitatea părului, a întări părul și a reduce ruperea. 

 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul de 
instruire Zaffiro 
 



 

Dispozitive Neauvia Formule și protocoale WP  
ZAFFIRO 

 
PROCEDURĂ  
1 După ce ați decis regimul de tratament, 
pregătiți zona ce va fi tratată. Îndepărtați orice 
machiaj. Alegeți formula de tratament 
adecvată și completați recipientul de 
tratament. 
Acid hialuronic WP pentru sănătatea pielii 
Acid hialuronic WP pentru strălucirea pielii 

• SE VA UTILIZA NUMAI DUPĂ IR 
Formula antiacnee 

• SE VA UTILIZA NUMAI DUPĂ IR 
Formula de netezire a pielii 
Hrănirea părului 

4 Variați unghiul și presiunea în funcție de obiectivele specifice 
de tratament și sensibilitate 

 
 
Unghi de 90º pentru 
un tratament mai 
intens, penetrarea 
formulelor și 
drenajul limfatic 

Unghi 30-45º 
pentru curățare și 
exfoliere 

Unghi 60-70° 
pentru o curățare 
delicată în zonele 
sensibile 
 

2 Selectați Presiune scăzută sau ridicată *Se 
recomandă presiune scăzută la început pentru 
pacienții TX și identificarea nivelului de confort 
cu pacientul înainte de a crește presiunea 

5 În cazul tratamentului părului, realizați două treceri din 
întreaga suprafață asigurându-vă că tratați zona uniform și 
complet 

3 Realizați două treceri pe întreaga zonă 
asigurându-vă că tratați zona uniform și 
complet. Prima trecere ar trebui să fie 
efectuată pe verticală, iar a doua va fi realizată 
pe orizontală. 

 

 
TRATAMENT FACIAL     TRATAMENT AL SCALPULUI/PĂRULUI 

 
  
TRATAMENT AL CORPULUI 

 
 
 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul. 
  
 



Dispozitive Neauvia Formule și protocoale WP  
ZAFFIRO 

 
FORMULA ANTIACNEE PRIN PEELING CU APĂ – PROTOCOALE DE TRATAMENT 
formulat pentru pielea predispusă la acnee, pentru a ajuta la reducerea semnelor și cicatricilor 
acneice, în același timp calmând și regenerând pielea. Prezența acidului fitic are o acțiune exfoliantă 
blândă. Extractul hidrolizat de frunze de urzică ajută la prevenirea recidivării acneei. Palmitoyl 
Tripeptide-8 și Heptapeptide-10 ajută la calmarea pielii și prevenirea iritațiilor, restabilind un prag 
normal de sensibilitate a pielii. Clorhexidina este dezinfectantă și antiseptică. Ajută la curățarea pielii 
și elimină creșterea microorganismelor. 
 
SUCUL DE FRUNZĂ DE ALOE 
BARBADENSIS 

oferă proprietăți hidratante, calmante și revigorante. 

ACID 10-HIDROXIDECANOIC, ACID 
SEBACIC + 1.10-DECANEDIOL 

complex care imită Lăptișorul de matcă pentru a ajuta la 
restabilirea echilibrului secreției de sebum în piele și la 
inhibarea dezvoltării P. acnes. 

CHLOREXIDINA ajută la reducerea bacteriilor care pot stimula focarele de 
acnee. 

HEPTAPEPTIDE-10 peptidă antiinflamatoare nano-încapsulată, pentru o 
absorbție optimă a pielii. Acționează asupra eliberării 
histaminei pentru a reduce inflamația și disconfortul local. 

PALMITOYL TETRAPEPTIDE-8 concepută pentru absorbția optimă a pielii, această peptidă 
ajută la echilibrarea sensibilității pielii și la prevenirea și 
inversarea semnelor de inflamație, ajută la îmbunătățirea 
confortului pielii și reduce roșeața și umflarea, protejând în 
același timp împotriva deteriorării produse de mediu. 

 
FORMULA ANTIACNEICĂ – EXCLUSIV PEELING CU APĂ 
Regim 8 tratamente, în fiecare săptămână timp de 10 minute. 
Parametri Selectați presiunea în funcție de tipul de piele, obiectivele tratamentului și zona 

de tratament. Începeți cu presiune mică și creșteți conform toleranței. 
Tehnică Urmați modelul grilei prezentat în secțiunea tehnică a acestui manual. 
Post tratament Aplicați tratamente calmante ale pielii care se concentrează pe îngrijirea acneei. 
Recomandări Evitați aplicarea machiajului sau a fondurilor de ten medicale speciale imediat 

după tratament. 
 
FORMULA ANTIACNEICĂ – PEELING CU APĂ ȘI TRATAMENT IR 
Regim Când utilizați peelingul cu apă pentru tratarea acneei în combinație cu un 

tratament IR, efectuați întotdeauna prima dată tratament IR și apoi peelingul 
cu apă. POATE CAUZA FOTOSENSIBILITATE. Tratamentul cu infraroșii va dura 
aproximativ 10-20 de minute urmat de 10 minute de peeling cu apă. Timpul de 
tratament IR poate varia în funcție de dimensiunea zonei de tratament. 
4-6 sesiuni de tratament, la fiecare 30 de zile, cu durată de 20-30 de minute. 

Parametri Selectați presiunea în funcție de tipul de piele, obiectivele tratamentului și zona 
de tratament. Începeți cu presiune mică și creșteți conform toleranței. 

Tehnică Urmați modelul grilei prezentat în secțiunea tehnică a acestui manual. 
Post tratament Aplicați tratamente calmante ale pielii care se concentrează pe îngrijirea acneei. 
Recomandări Evitați aplicarea machiajului sau a fondurilor de ten medicale speciale imediat 

după tratament. 
 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul . 
  
 
 



Dispozitive Neauvia Formule și protocoale WP  
ZAFFIRO 

 
FORMULA PENTRU STRĂLUCIRE PRIN PEELING CU APĂ – PROTOCOALE DE TRATAMENT 
Skin Brightening este creat special pentru tenul închis sau pigmentat inegal, ajutând la redarea 
strălucirii pielii. Formulat cu agenți de strălucire a pielii inovatori și siguri care scad producția de 
melanină în celulele epidermice, contribuie la reducerea hiperpigmentării și a petelor pigmentare 
cauzate de vârstă. Acționează ca un exfoliant blând pentru combaterea asprimii și uscăciunii pielii și 
are proprietăți revigorante, calmante și hidratante 
ACETIL GLICIL BETA ALANINĂ Peptidă special concepută pentru a conferi strălucire pielii, a reduce 

petele pigmentare, a uniformiza tonusul pielii și a preveni 
pigmentarea. Acționează pentru a inhiba generarea și migrația 
melaninei noi și mature 
 

ACIDUL KOJIC Ajută la dezactivarea tirozinazei pentru a încetini producția de 
melanină. Proprietățile antioxidante protejează împotriva factorilor 
de mediu. 

EXTRACT HIDROLIZAT DE 
SEMINȚE DE BRASSICA NAPUS   

Extract bio-funcțional și de iluminare a pielii, care s-a dovedit a 
reduce intensitatea colorării melaninei în melanocite. Inhibă 
activitatea tirozinazei, reducând producția de melanină. 

OLIGOPEPTIDE-34 Peptidă nano-încapsulată dimensionată pentru o absorbție optimă 
a pielii. Prin imitarea peptidei TGP-2, aceasta poate ajuta la 
scăderea nivelurilor de TRP-1, TRP-2 și tirozinază, inhibând 
transferul și depunerea melaninei. 

SUC DE FRUNZE DE ALOE 
BARBADENSIS 

Proprietăți revigorante, calmante și de hidratare 

 
STRĂLUCIREA PIELII – EXCLUSIV PEELING CU APĂ 
Regim 8 tratamente, în fiecare săptămână timp de 10 minute. 
Parametri Selectați presiunea în funcție de tipul de piele, obiectivele tratamentului și zona 

de tratament. Începeți cu presiune mică și creșteți conform toleranței. 
Tehnică Urmați modelul grilei prezentat în secțiunea tehnică a acestui manual. 
Post tratament Se recomandă produse post-îngrijire care conțin vitamina C. 
Recomandări Evitați expunerea la soare în timpul regimului de tratament și folosiți 

întotdeauna protecție solară. 
 
FORMULA ANTIACNEICĂ – PEELING CU APĂ ȘI TRATAMENT IR 
Regim Când utilizați peelingul de apă pentru strălucire în combinație cu un tratament 

IR, efectuați întotdeauna tratamentul IR mai întâi și apoi peelingul cu apă. 
POATE CAUZA FOTOSENSIBILITATE. Tratamentul cu infraroșii va dura 
aproximativ 10-20 de minute urmat de 10 minute de peeling cu apă. Timpul de 
tratament IR poate varia în funcție de dimensiunea zonei de tratament. 
4-6 sesiuni de tratament, la fiecare 30 de zile, cu durată de 20 minute. 

Parametri Selectați presiunea în funcție de tipul de piele, obiectivele tratamentului și zona 
de tratament. Începeți cu presiune mică și creșteți conform toleranței. 

Tehnică Urmați modelul grilei prezentat în secțiunea tehnică a acestui manual. 
Post tratament Se recomandă produse post-îngrijire care conțin vitamina C. 
Recomandări Evitați expunerea la soare în timpul regimului de tratament și folosiți 

întotdeauna protecție solară. 
 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul . 
  
 
 



Dispozitive Neauvia Formule și protocoale WP  
ZAFFIRO 

 
ACID HIALURONIC/PEELING CU APĂ PENTRU PIELE SENSIBILĂ – PROTOCOALE DE 
TRATAMENT 
conține un acid hialuronic cu masă moleculară mică, cu efect stimulant asupra proprietăților 
anti-îmbătrânire. Acest acid hialuronic atent proiectat este optimizat pentru absorbția pielii. Acidul 
hialuronic ajută la întărirea structurii dermice, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și ajută la 
creșterea elasticității, fermității și hidratării epidermice. 
 
ACID HIALURONIC FRACȚIONAT 50KDA 
 

optimizat pentru penetrarea pielii și eficacitate 
îmbunătățită, acest HA oferă hidratare și beneficii 
antiinflamatorii. HA ajută la îmbunătățirea elasticității și a 
menținerea hidratării, prevenind 
apariția liniilor fine și a ridurilor. 

 
ACID HIALURONIC/PIELE SENSIBILĂ – EXCLUSIV PEELING CU APĂ 
Regim 8 tratamente, în fiecare săptămână timp de 10 minute. 
Parametri Selectați presiunea în funcție de tipul de piele, obiectivele tratamentului și zona 

de tratament. Începeți cu presiune mică și creșteți conform toleranței. Pentru 
pielea sensibilă folosiți o presiune scăzută. 

Tehnică Urmați modelul grilei prezentat în secțiunea tehnică a acestui manual. 
Post tratament Se recomandă produse de post-îngrijire care vizează obiectivele pielii. 

Produsele hidratante și de fermitate și cele cu vitamina C pot fi de ajutor. 
Recomandări Evitați expunerea la soare în timpul regimului de tratament și folosiți 

întotdeauna protecție solară. 
 
ACID HIALURONIC/PIELE SENSIBILĂ – PEELING CU APĂ ȘI TRATAMENT IR 
Regim Când utilizați peelingul de apă în combinație cu un tratament IR, efectuați 

întotdeauna tratamentul IR mai întâi și apoi peelingul cu apă. Timpul de 
tratament IR poate varia în funcție de dimensiunea zonei de tratament. 
4-6 sesiuni de tratament, la fiecare 30 de zile, cu durată de 20 minute. 

Parametri Selectați presiunea în funcție de tipul de piele, obiectivele tratamentului și zona 
de tratament. Începeți cu presiune mică și creșteți conform toleranței. Folosiți o 
presiune scăzută pentru pielea sensibilă. 

Tehnică Urmați modelul grilei prezentat în secțiunea tehnică a acestui manual. 
Post tratament Se recomandă produse de post-îngrijire care vizează obiectivele pielii. 

Produsele hidratante și de fermitate și cele cu vitamina C pot fi de ajutor. 
Recomandări Evitați expunerea la soare în timpul regimului de tratament și folosiți 

întotdeauna protecție solară. 
 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul . 



 

Dispozitive Neauvia Formule și protocoale WP  
ZAFFIRO 

 
HRĂNIREA PĂRULUI – PROTOCOALE DE TRATAMENT 
este creat special pentru a promova creșterea părului, a reduce porozitatea firului de păr și a întări 
părul. Formulat cu ingrediente naturale inovatoare derivate din muguri proaspeți de mung și trifoi 
roșu. Ajută la stimularea factorilor de creștere pozitivi, acționând prin promovarea atât a fazei 
anagene, cât și a fazei telogene. Formula este îmbogățită cu factori de creștere, care stimulează 
reînnoirea celulelor. Acidul fitic și carbocisteina cresc rezistența mecanică a fibrelor de păr și reduc 
ruperea. 
 
CARBOCISTEINA ȘI 
PROTEINELE DIN GRÂU 
HIDROLIZATE 

ajută la reducerea deteriorării și la îmbunătățirea texturii părului. Protejează 
părul de stresul zilnic și crește rezistența mecanică a fibrei de păr pentru a 
reduce riscul de rupere. Îmbunătățește vizibil densitatea firului de păr. 

EXTRACT DE GERMENI DE 
TRIFOLIUM PRATENSE (TRIFOI) 
/ VIGNA RADIATA 

polifenoli și metaboliți secundari care susțin restabilirea ciclului sănătos al 
foliculilor de păr. Datele clinice au arătat o creștere a raportului anagen / 
telogen, microcirculație îmbunătățită a scalpului, păr mai puternic cu 
densitate îmbunătățită. 

TRIPEPTIDĂ -1, 
OCTAPEPTIDĂ-2 + SH 
OLIGOPEPTIDĂ-2 DE CUPRU 

peptide încapsulate care ajută la întărirea părului, promovează creșterea 
părului și îmbunătățesc circulația în scalp. S-a demonstrat că oligopeptida-2 
stimulează producția de colagen și elastina, reducând căderea părului. 
Ajută la protejarea împotriva stresului oxidativ. 

SH POLIPEPTIDA - 11 ȘI SH 
POLIPEPTIDA -1 ALFA + BETA 
FGF 

Imitând Alpha și Beta FGF, aceste peptide pot ajuta la stimularea 
fibroblastelor, susținând colagenul și elastina, reducând căderea părului. De 
asemenea, s-a demonstrat că îmbunătățesc circulația sângelui în scalp și 
revitalizează foliculii de păr. 

SH-POLIPEPTIDĂ-9 peptidă încapsulată în nanozomi care imită acțiunea VGF pentru a 
îmbunătăți absorbția nutrienților foliculilor de păr prin stimularea circulației 
scalpului. 

ACIDUL HIALURONIC CU MASĂ 
MOLECULARĂ MICĂ 

ajută la hidratarea și revigorarea scalpului, reducând fenomenul de subțiere 
dermică. Acționează prin hrănirea matricei extracelulare, promovând 
rezistența foliculului de păr. 
 

 
HRĂNIREA PĂRULUI 
Regim Pentru tratament intensiv: tratament de 15-20 minute, la fiecare 7 zile timp de 2-3 luni, 

Pentru întreținere: tratament de 15-20 minute, o dată pe lună, timp de 3-6 luni 
Parametri Pentru părul cu densitate mică, delicat sau subțire, utilizați o presiune scăzută. Pentru 

părul dens, gros și creț, folosiți o presiune ridicată. 
Tehnică Așezați pacientul pe spate cu o pernă sub cap. Îndepărtați părul lung de pe marginea 

mesei de tratament. Terapeutul se va așeza în dreptul capului pacientului, cu fața către 
scalpul acestuia. 

Post tratament Tratamentul de hrănire a părului constă din două treceri prin peeling cu apă, 
concentrându-se sub păr la nivelul scalpului. Prima trecere se face la un unghi de 45 ° 
cu o distanță de aproximativ 5 mm. A doua trecere se face la un unghi de 60 ° la 5-10 
mm distanță de scalp pentru a ajuta la infuzarea scalpului cu formula de hrănire a 
părului. Pe măsură ce lucrați la a doua trecere, extindeți spray-ul de formulă ușor la 
distanță de scalp, pe axul părului în timp ce avansați. 

Recomandări Așteptați 4-12 ore înainte de spălarea părului după tratament, pentru a vă asigura că 
scalpul a absorbit formula de tratament. Produse suplimentare de întărire a părului pot 
fi recomandate în combinație cu tratamentul pentru a consolida rezultatele. 
 

 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul . 
 



 

Dispozitive Neauvia Protocol de netezire IR 
ZAFFIRO 

 
PROCEDURA 
1 După ce ați decis regimul de tratament, 
pregătiți zona ce va fi tratată. Curățați zona și 
îndepărtați orice machiaj dacă nu urmează 
hidratarea. Scanați RFID pe pachetul de gel de 
tratament și aplicați gelul de tratament uniform și 
complet pe zona de tratat. 

3 Efectuați două treceri din întreaga zonă 
asigurându-vă că tratați uniform și complet. 
 
Prima trecere se va realiza ținând piesa manuală 
pe verticală. 
 
A doua trecere poate fi efectuată ținând piesa 
manuală orizontal. Când finalizați fiecare trecere, 
încercați să spațiați impulsurile uniform și să 
evitați suprapunerea. 
 
Asigurați-vă că este aplicată o presiune ușoară, 
iar vârful de sticlă safir este în contact complet cu 
suprafața în timpul fiecărui impuls trifazat 
(răcire-răcire cu emisii IR) 
 

2 Selectați setările inițiale ENERGY și COOLING 
după consultarea pacientului și examinarea zonei 
de tratament 
Piele delicată - 20 sau mai mult J / cm2 
Piele îngroșată - 35 sau mai mult J / cm2 
Corp - 20 și peste J / cm2 
Răcire - 15 ° C (este recomandată pentru toate 
tratamentele) 

 
 
 
GEL DE TRATAMENT IR ZAFFIRO 
 
Peptida de mimare a factorului de 
creștere și transformare beta + 
aurul coloidal 

ajută la stimularea fibroblastelor și implicit a producerii de 
colagen și elastină 
 

Extractul de Physalis Angulata susține rezistența termică a epidermei, are un efect calmant 
Acid hialuronic cu masă 
moleculară redusă 

optimizat pentru penetrarea pielii și eficacitate îmbunătățită, 
acest HA oferă beneficii hidratante și calmante. HA ajută la 
îmbunătățirea elasticității și a hidratării 

Extractul de Aloe Vera are proprietăți calmante, revigorante și hidratante 
 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul . 
 



 

Dispozitive Neauvia Protocol de netezire IR 
ZAFFIRO 

 
2 TRECERI PENTRU TRATAMENTUL FACIAL 

 
 
RECOMANDĂRI 
Regim 1 tratament pe lună timp de 4 luni 
Parametri 2-3 treceri cu setări de energie la 20-40 J / cm2 

Începeți cu o setare scăzută și creșteți conform sensibilității și confortului 
pacientului 

Întreținere la fiecare 6 luni pentru un tratament de întreținere sau o dată pe an pentru un 
tratament complet, în funcție de pacient și de rezultatele dorite 

 
 
2 TRECERI PENTRU TRATAMENTUL CORPORAL 

 
 
RECOMANDĂRI 
Regim 1 tratament pe lună timp de 6 luni 
Parametri 2-3 treceri cu setări de energie la 20 J / cm2 și mai mare 

Începeți cu o setare scăzută și creșteți conform sensibilității și confortului 
pacientului 

Întreținere la fiecare 6 luni pentru un tratament de întreținere sau o dată pe an pentru un 
tratament complet, în funcție de pacient și de rezultatele dorite 

 
 
A fi utilizat împreună cu manualul de instruire Zaffiro și nu este destinat să înlocuiască manualul . 
 
 


