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Най-модерната и 
усъвършенствана триполярна 
Радио-Честотна технология в 

Света



Pollogen – Корпоративен 
преглед

• Pollogen е световен лидер в иновативните системи и решения 
за грижа за кожата

• През 2006 компанията изобрети и представи
• TriPollar™ - трето поколение радио честотна (РЧ) технология.
• Първият апарат с тази технология е с името - regen™ и само в 

началото на тази година излезе второто поколение апарат -
apollo™. Фирмата производител е патентовала своята уникална 
технология и техните апарати са единствените на пазара 
използващи иновативната триполярна РЧ технология 
TriPollar™. Компанията има дистрибутори в повече от 50 
държави в цял свят.



APOLLO – КЛИНИЧНИ ПРЕДИМСТВА

• Намалява обиколките на корема до 10 см.
• Намалява обиколките на ханша до 7 см.
• Нехирургичен лифтинг лице.
• Изглажда бръчките и оформя контура на лицето.
• Редуциране на ефекта “двойна” гуша.
• Стяга кожата след липосукция.
• Редуцира мастните натрупвания на корема и стяга кожата след 

бременност.
• Намалява броя и дълбочината на съществуващите на стрии.
• Подобрява и изглажда текстурата на ръцете и деколтето.
• Оформя и скулптурира тялото във всяка една зона: талия, 

глезени, колене, бразилско дупе.



4

Броят процедури може да варира значително при различните хора, 
възраст и тип кожа

Обикновено се изискват 4-6 процедури за стягане на кожата

Все пак, стареещата кожа или кожата с повече бръчки (увредена от 
слънцето) може да изисква повече процедури

Процедурите се извършват с минимален интервал от 1 седмица и не 
повече от 2 седмици.

Поддържащи процедури се препоръчват на всеки 4-8 седмици за 
продължаване и подобряване на резултатите.

Определяне броя процедури
за Стягане на кожата

Леки Умерени Напреднали Дълбоки



Определяне броя процедури
за Редуциране на мастни натрупвания и целулит

Обикновено са необходими 6-8 процедури за редуциране на целулита
Най-добре е процедурите да се правят с 1 седмични интервали и не 
повече от 2 седмици интервал
Колкото са по-тежки случаите, толкова повече процедури ще са 
необходими
Поддържащи процедури се препоръчват всеки 4-8 седмици, за 
продължителни и подобрени резултати



Незабавни резултати

• Стягане на кожата след 1 процедура
Преди 1 ден след 1 процедура
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Незабавни и дългосрочни резултати
Стягане кожата на шията

Courtesy Dr. Alex Levenberg, Tel Aviv Israel

Преди 1ва процедура Преди 7ма процедураВеднага след 1ва процедура



Дългосрочни резултати

Преди След

Стягане на кожата на шията и брадичката след пълен 
курс процедури с TriPollar™

Courtesy of Dr. Dvora Ancona – Milan, Italy
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Дългосрочни резултати
Стягане кожата на ръката след 5 процедури
Намаляване с 2 см

Преди След

Pollogen in house collection – Tel Aviv, Israel (Apollo)
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Дългосрочни резултати
Жена 65 г.
Стягане на кожата на ръцете след 3 процедури
Пациентката споделя, че отново може да облича 
дрехи с къс ръкав

Преди След

Pollogen in house collection – Tel Aviv, Israel
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Незабавни резултати
Жена, 82 г.
Стягане кожата на ръцете след 2 процедури

Преди След

Courtesy of Ms. Sharon Fridman - Afula, Israel (Apollo)
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Дългосрочни резултати
Подобряване на целулита след 9 процедури

Courtesy of Ms. Sharon Fridman - Afula, Israel (Apollo)

Преди След
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Дългосрочни резултати

Courtesy of Ms. Sharon Fridman - Afula, Israel (Apollo)

Преди След

Подобряване на целулита след 9 процедури
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Стягане на кожата на корема и редуциране на мастни 
натрупвания след 8 процедури
1 месец след 8та процедура

Courtesy Dr. Ömer Buhşem, Bursa, Turkey 
President, European Academy of Cosmetic Surgery (EACS)
(Regen)

Дългосрочни резултати

Преди След
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Стягане на кожата на корема и редуциране на мастни 
натрупвания след 8 процедури
6 см редуциране на обиколките на корема след 2 седмици
след 8та процедура (пъп)
По-стегната, по-добре изглеждаща текстура на кожата

Courtesy Sharon Friedman, Afula, Israel

Дългосрочни резултати

Преди След
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Дългосрочни резултати
Пациентка след бременност
9 процедури
6.5 см редуциране

Courtesy of Ms. Sharon Friedman – Afula, Israel (Apollo)

Преди След



Запазете своя час за 
процедура с Apollo още 

днес!

Felista Beauty&Aesthetics

тел. 0885 620 029
Тел. 052/302 690
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