
JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI.

zaawansowane technologie lecznicze  
dla gabinetów medycyny estetycznej, dermatologii i ginekologii 



To połączenie najbardziej 
zaawansowanych, opatentowanych 
przez firmę GMV, technologii 
termicznych, dla zabiegów 
estetycznych twarzy, szyi, dekoltu,
ciała oraz okolic intymnych kobiety.
 
Wykorzystuje osiem generatorów 
energii elektromagnetycznej i jest  
w stanie rozprowadzić cztery fale 
połączone siecią,  działające na 
wszystkich poziomach skóry i tkanki 
podskórnej, będąc jedynym na 
świecie urządzeniem tego typu. 

THUZZLE



Urządzenie uzyskało wszystkie 
potrzebne certyfikaty medyczne, 
poparte badaniami, dzięki czemu 
zabiegi są bezpieczne, dokładne 
i efektywne, dające  satysfakcje 
lekarzowi i pacjentowi.



Bezpieczeństwo 
Czujniki i wskaźniki dla każdej głowicy dla maksymalnego 
efektu i bezpieczeństwa każdego zabiegu.

Kontrola temperatury sygnału przy przegrzaniu tkanek 
Thuzzle automatycznie się  wyłącza.

Kontrola ruchu przy  pomocy  akcelerometrów – głowica nie 
dostarcza energii, gdy zabieg jest wykonywany nieprecyzyjnie.

Rozpoznawanie położenia głowicy   
Moc wymagana dla danego zabiegu jest zapewniona 
wówczas, gdy skóra zostania rozpoznana i zetknie się 
prawidłowo z załączonym elementem.

DLACZEGO THUZZLE?



Opatentowane przez GMV ITALY 
Cztery innowacyjne technologie, 
osiem głowic, dziesięć modułów 

leczniczych. Jedno urządzenie 
dostarczające różne zabiegi dla 

całego ciała.
 

Głowica ginekologiczna 
Działa w dwóch technologiach. 
Powierzchownej i głębokiej do 

regeneracji sromu i pochwy.

Widoczne rezultaty już po 
pierwszej wizycie 

Postępująca poprawa wraz  ze  
wzrostem  sesji, dzięki  możliwości  

pracy  na  różnych głębokościach w 
danym momencie.



EFEKT LIFTINGU
Osiągany dzięki kurczeniu włókien kolagenu i elastyny  na  różnych  
poziomach  głębokości, poprzez  usieciowane fale i kontrolę parametrów 
online.

ODCHUDZANIE I REDUKCJA CELLULITU  
Dzięki znakomitemu efektowi usieciowania fali rozbijane są adipocyty,  
w stopniu wielokrotnie większym niż w podobnych urządzeniach.

NATLENIENIE KOMÓRKOWE
Ten  efekt uzyskuje  się  za  pomocą  niskiego poziomu Kontrolowanej  
Energii  Elektromagnetycznej; efekt natlenienia  tworzy  się  w  związku  
z przyrostem  metabolizmu  komórkowego, z towarzyszącą  poprawą 
wydajności mikrokrążeniowej.
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ETAP FRAKCYJNY
Odbudowa  naskórka  oraz  grzanie 
wolumetryczne skóry właściwej dla 
właściwego  ukształtowania kolagenu.

EFEKT NAPIĘCIA I ELASTYCZNOŚCI SKÓRY 
I MIĘŚNI 
Ten efekt jest  tworzony  od  pierwszego  
zaaplikowania i wzmaga się z kolejnymi 
zabiegami. 

EFEKT DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

Efekt odprowadzenia szkodliwych substancji przemiany materii i wody, zmniejszenie 
obrzęków, worków pod oczami, efektu opuchniętej twarzy.



THUZZLE optymalizuje Kontrolowaną  
Multienergię  Elektromagnetyczną  dla  
diatermy  w różnych obszarach ciała, które 
wymagają zabiegu. Thuzzle generuje fale 
radiowe w całym spektrum Średniego 
Pasma w tym samym czasie jako jedyne 
urządzenie estetyczne.

• Energia uwalniana głębiej oddziałuje 
na wszystkie warstwy skóry i tkanki 

podskórnej

• Energia uwalniana jednakowo działa 
jednolicie na tkanki

• Energia ulokowana



TECHNOLOGIA MULTIFALI

głowica mono RF 

Głowica usieciowanej RF trzyfalowej 

Głowica frakcyjna RF 64 piny 

Głowica usieciowanej RF czterofalowej 



Głowica frakcyjna RF (jedna głowica) 
Wymienne piny 40, 64 i 225. Jedyna 
technologia sygnału, która działa 
jednolicie na tkanki. Specjalne wymienne 
końcówki do głowicy zakończone są mikro 
elektrodami, które umożliwiają głębszą 
penetrację skóry.

GINEKOLOGIA

Jedyny na świecie system operacyjny RF - głęboki i powierzchniowy do regeneracji 
pochwy i sromu. RF przywraca elastyczność i funkcjonalność do efektu pierwotnego. 
Maksymalne bezpieczeństwo, komfort i efekt.

Głowica Multifala RF  
W zależności od załączonej części, 
Thuzzle to jedyne na świecie urządzenie 
będące w stanie zaaplikować cztery różne 
strumienie energii na czterech różnych 
głębokościach.



głowica ginekologiczna

Głowica usieciowanej RF bi-falowej 

Głowica frakcyjna RF 40 pinów

Głowica mono-selektywna  



EUROPEJSKIE CENTRUM  
ESTETYKI SP Z O.O.
Rolna 18
40-555 Katowice
tel. 505-503-282

SKINTEC
Francuska 102/u3
40-507 Katowice 
tel. 733-424-777

info@thuzzle.pl

www.thuzzle.pl

DYSTRYBUTOR SZKOLENIA

DR BEATA DETHLOFF 
ul. Nowogrodzka 21 
00-511 Warszawa  
tel. 791-010-000  
klinika@drbeatadethloff.pl 
www.drbeatadethloff.pl


