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Bottom push-up

Venous and lymphatic drainage

Action on signs of cellulite

Action on localized fat

Body and face tone up

Body firm up

Body relaxation and endorphins stimulation

Face lifting

Face drainage

Detoxifying action

Suitable for sensitive skin

Activation of eye contour area microcirculation 

Combineert de heilzame 
effecten van een traditionele 
manuele massage met de 
voordelen van de  laatste 
nieuwe technologieën.

Niet-invasieve gelaats- en 

lichaamsbehandeling

Drie van de meest 

geavanceerde 

technologieën, handig 

verpakt in één apparaat

Synergetisch en 

stimulerend effect op 

behandelingen met 

cosmeceuticals

Ontspannend en 

comfortabel

Kan makkelijk tijdens de 

lunchpauze

Geef zelfvertrouwen

Maak in uw klanten krachten los waarvan 
ze niet eens wisten dat ze die in zich 
hadden, dankzij de actuele expertise van 
schoonheidsspecialisten in combinatie met de 
behandeling met cosmeceuticals.

Schenk voldoening 

Schenk uw klanten de voldoening die ze 
nastreven door van hen de spilfiguur te maken 
in hun behandeling.
EGO biedt zowel een technologische als 
manuele behandeling, gericht op het lichaam.

Bereik de beste resultaten 

De unieke en innovatieve eigenschappen 
van het systeem leiden tot indrukwekkende 
prestaties.

...en voor uw
werk

Voordelen voor uw 
schoonheidssalon...

Om zijn producten te verbeteren, behoudt de Novavision Group zich het 
recht voor om de technische eigenschappen van zijn apparaten te wijzigen, 
en dat zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden.

www.denesthetics.eu



Technologieën Bewezen doeltreffendheid Voordelen voor
het lichaamGeef uw klanten

de energie die ze 
nodig hebben
EGO combineert de heilzame 
effecten van een traditionele 
manuele massage met de 
voordelen van de laatste nieuwe 
technologieën. Het resultaat: 
een niet-invasieve gelaats- en 
lichaamsbehandeling.

nauwkeurig

gemoduleerd

veilig

comfortabel

veelzijdig

Doeltreffend

Bij fotobiostimulatie wordt gebruikgemaakt 
van specifieke golflengtes:
• 630 nm (rood licht) bevordert de 
regeneratie van collageen en verbetert de 
microcirculatie

• 830 nm of NIR (Near Infrared) werkt in op 
ontstekingen, verbetert de lymfedrainage 
en bevordert het celmetabolisme.

Fotobio
stimulatie
Specifieke golflengtes zorgen 
voor een diepgaande werking

Microcurrent of microstroom stimuleert 
weefsel regeneratie en spiervorming en 
maakt de huid weer strakker.
Uit onderzoek blijkt dat het de aanmaak 
van ATP (adenosinetrifosfaat) bevordert en 
de natuurlijke celbalans herstelt.

Bio-elektrische
stimulatie
Behandeling met
microcurrent

Lift de borsten

Verdrijft vocht uit het gezicht en uit het 
gebied rond de ogen 

Heeft een liftend effect

Stimuleert de aanmaak van endorfines 

Verstevigt het hele lichaam 

Bevordert spiervorming

Vermindert de tekenen van cellulitis

Heeft een ontgiftende werking,
bevorderlijk voor lymfe- en
aderdrainage

Heeft een onmiddellijk ontspannend 
effect

VOOR NA

AANTAL SESSIES 2

LYMFEDRAINAGE

NAVOOR

 AANTAL SESSIES 6

SLAPPE BILLEN

VOOR NA

 AANTAL SESSIES 3

LIFTEND EFFECT OP DE BORSTEN

NAVOOR

 AANTAL SESSIES 4

BUIKVET

Elektrische stimulatie van de spieren 
met behulp van de nieuwste generatie 
elektrische pulsen. Spiercontractie 
bevordert de vetverbranding, spiervorming 
en afvoer van vocht. Elektrostimulatie kan 
heel gericht uitgevoerd worden op precies 
die plaats die aan behandeling toe is.

Elektrische
stimulatie
Elektrische pulsen
bevorderen de
spiercontractie 

  MADE IN ITALY

BESCHRIJVING

STROOMTOEVOER

ADAPTER

GRAFISCHE INTERFACE

ACCESSOIRES

AFMETINGEN

GEWICHT

SPECIFICATIES

12Vdc 5 A

100÷240 Vac, 50/60 Hz, 1.4÷0.7 A (Meanwell GSM60B12-P1J)

Kleurenscherm of 7” hogeresolutiescherm met capacitieve touchscreen
Intuïtieve software met vooraf ingestelde programma’s

371 x 172 x 367 mm

3,740 Kg

2 handapparaten
4 vingerhoedjes, maat S
4 vingerhoedjes, maat M
4 vingerhoedjes, maat L




