
Wyłącznym dystrybutorem urządzenia Sofwave™  
w Polsce jest PANDA MEDICAL

Zaaprobowany przez amerykańską FDA, nieinwazyjny 
zabieg podnoszenia brwi, luźnej skóry szyi i tkanek 
podbródka oraz poprawiający owal twarzy i wygładzający 
zmarszczki. Sofwave™ wykorzystuje nową generację 
technologii SUPERB™ (Synchronous Ultrasound Parallel 
Beam) zaprojektowaną w celu zminimalizowania okresu 
rekonwalescencji i optymalizacji wygody pacjenta podczas 
zabiegu. Frakcyjny efekt termiczny stworzony przez unikalne 
dostarczanie ultradźwięków Sofwave™ stymuluje produkcję 
nowego kolagenu i elastyny, co prowadzi do zmniejszenia 
drobnych linii, zmarszczek i liftingu skóry.

PRZEŁOMOWA
GENERACJA ZABIEGÓW 
NA TWARZ I SZYJĘ

FAQ, CZYLI 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 
PYTANIA O SOFWAVE™

Sofwave™ Jak długo trwa zabieg?
Ten szybki zabieg na całą twarz może zająć zaledwie od 
30 do 45 minut. Procedura nie zaburza aktywnego stylu 
życia i może być przeprowadzona o każdej porze dnia.

Ile zabiegów należy wykonać?
Leczenie wymaga zazwyczaj 1-2 zabiegów, w zależności
od stanu skóry pacjenta i zaleceń lekarza.

Kiedy widać pierwsze rezultaty?
Proces regeneracji kolagenu trwa do 12 miesięcy, co 
wynika z naturalnego mechanizmu naprawczego skóry. 
Badania Kliniczne wykazały że efekty są zauważalne już 
po pierwszej procedurze.

Czy są jakieś efekty uboczne z Sofwave™?
Sofwave™ został zaprojektowany tak, aby czas rekonwales-
cencji był jak najkrótszy, a zabieg komfortowy dla pacjenta:

- Dzięki zastosowaniu systemu chłodzącego Sofcool™ 
odczucia bólowe są zmniejszone do minimum;

- Procedura nie wymaga ingerencji w skórę;
- Po zabiegu może wystąpić przejściowe zaczerwienienie  
i delikatny obrzęk, które nie wykluczają z codziennej 
aktywności;

- Zabieg można wykonywać o każdej porze roku i jest 
odpowiedni dla wszystkich fototypów skóry.
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* Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych w różnych ośrodkach medycznych. 
Wyniki oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów. Wyniki pacjentów mogą się różnić.

U 80% 
pacjentów nastąpiła 
wyraźna poprawa 
skóry w zaledwie 

12 tygodni*

U większości 
pacjentów zanotowano 

poprawę lub znaczną po-
prawę już po pierwszej 

sesji zabiegowej*

Brak ograniczeń zabiegowych ze 
względu na wiek (22+), płeć, 
wagę, rodzaj i pigmentację 
skóry. Wypełniacze nie są 
przewwskazaniem do 
zabiegu.

Obecnie istnieją różne inwazyjne 
opcje chirurgiczne przeznaczone 
do leczenia bruzd i zmarszczek 
na twarzy. Możliwość przeprowa-
dzania nieinwazyjnychzabiegów 
estetycznych o udowodnionej 
skuteczności, bezpieczeństwie 
i minimalnym czasie rekonwales-
cencji jest wciąż niezaspokojoną 
potrzebą. Bardziej agresywne 
opcje, takie jak ingerencja 
chirurga, mogą spowodować 
uszkodzenie górnych warstw 
skóry, co z kolei wymaga 
długiego okresu gojenia.
Ponadto istnieje większe 
ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych, w tym 
przebarwień skóry oraz 

dyskomfortu.

Unikalna technologia 
Sofwave™ umożliwia 
kontrolowane dostar-
czanie energii zarówno 
co do jej natężenia, 
jak i miejsca. Jedno- 
cześnie chroni powierz-
chnię skóry za pomocą 
zintegrowanego me-
chanizmu chłodzenia, 
nie zaburzając rytmu 
twoich codziennych 

obowiązków.

CZYM SOFWAVE™

RÓŻNI SIĘ OD INNYCH ISTNIEJĄCYCH TECHNOLOGII?
WSZYSTKIE KORZYŚCI, KTÓRE 
OFERUJE CI TECHNOLOGIA
SOFWAVE™

EFEKTY PRZED I PO TERAPI

Po 12 tyg.

Po 16 tyg.

Po 16 tyg.

Po 12 tyg.

LIFTING
BRWI

REDUKCJA 
ZMARSZCZEK

MODELOWANIE 
OWALU TWARZY

LIFTING WIOTKIEJ SKÓRY  
SZYI I PODBRÓDKA4
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