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PURE BEAUTY
Inovação absoluta para tratamentos faciais 
e corporais. Resultados são visíveis imediata-
mente após a aplicação. Rápido retorno sobre 
o investimento. O aparelho Jett Plasma Lift é  
essencial para profissionais da área da saúde 
que querem oferecer o que existe de mais 
moderno e efetivo para os seus clientes.
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Sobre a tecnologia

Sobre o aparelho

Sobre o procedimento

antes depois antes depois

planocone

4 aplicadores

5 mm3 mm

O tratamento com o Jett Plasma é indolor e garante 
resultados visíveis imediatamente após a aplicação 
mantendo-se no longo prazo. O aparelho pode ser usado 
para tratamentos corporais e faciais para redução de rugas, 
cicatrização de acne, peeling profundo, restauração 
do tecido conectivo e problemas de pigmentação. O 
dispositivo também é capaz de incorporar ingredientes 
ativos nas camadas profundas da pele, para a normal-
ização dos tecidos conectivos, melhorar a elasticidade da 
pele e restaurar a microcirculação na pele. 

Plasma é o quarto estado da matéria na qual os 
elétrons são separados dos átomos formando um gás 
ionizado. O plasma gerado pela corrente contínua 
é capaz de induzir a alteração da posição dos íons 
(Sódio - Na+, Potássio - K+) presentes ao longo da 
membrana celular, fazendo com que atravessem-na.  
Graças esse processo a diferença entre o potencial 
elétrico presente ao longo da membrana volta ao 
equilíbrio. A voltagem elétrica da membrana aumenta 
e a membrana é tensionada. O resultado dessa ação 
estimula a produção de colágeno, fibras elásticas, 
melhora a pele danificada pelo sol, nivela rugas e a 
superfície da pele.

O aparelho é equipado com um sistema de segurança 
confiável SCS ( Safety Control System), que assegura 
que a corrente da rede não atinja o gerador de plasma 
evitando qualquer  intercorrencia ao paciente. O Jett 
Plasma é único pelo seu tamanho, peso, ergonomia e 
precisão. 

Para maiores informações acesse nosso site:
www.jettplasma.com.br 

        Facebook.com/jettplasma
        @jettplasma

        Whatsapp: (11) 94048-9889
        contato@celebrim.com.br

        Tel: (11) 3436.0625 / 3473.8168


