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A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Tárczy Ferencné ügyvezető által képviselt
Vitaminsziget Kft. (2040 Budaörs Károly Király u. 57.) eljárás alá vont vállalkozással szemben
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult
versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi
h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vitaminsziget Kft. 2013. szeptember 21. és 2015.
március 3. napja között a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott,
amikor a Newa ránctalanító készülékével kapcsolatban megalapozatlan állításokat tett közzé a
készülék megelőzési funkciójára, a termék használatával elérhető gyors és tartós ránctalanításra
vonatkozóan.
A fent leírt jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Vitaminsziget Kft.-t 100.000,- – azaz
százezer – Ft bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül
köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi
számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a
versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi
pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági
Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.
Az eljáró versenytanács a fent leírt kereskedelmi gyakorlat további folytatását a határozat
kézhezvételétől számított munkanap 5 nap elteltével megtiltja. Az eljáró versenytanács kötelezi az
eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztassa a GVH-t a fenti
kereskedelmi gyakorlat további folytatásának megszüntetése tényéről, módjáról és nyújtsa be a
megszüntetést alátámasztó dokumentumokat.
A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a
Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet
az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.
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Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi
végzést.
Az eljáró versenytanács a Newa ránctalanító készülékkel kapcsolatban a ránctalanításra való
alkalmassággal kapcsolatos állítások vonatkozásában az eljárást megszünteti.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott
jogorvoslati kérelemnek van helye.
A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban
bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a
szükségeshez képest meghallgathatja.
Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat
elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás
I.
A versenyfelügyeleti eljárás megindításának körülményei

1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 2015. március 6. napján
versenyfelügyeleti eljárást indított a Vitaminsziget Kft. ellen, mert észlelte, hogy a Newa
márkanév alatti rádiófrekvenciás technológiával működő ránctalanító készülékének
népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően a
készülék ránctalanító hatásával és annak jellegével kapcsolatban megtévesztő módon
megalapozatlan állításokat tett közzé, és ezzel valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a
továbbiakban: Fttv.) 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. 6. §-a (1)
bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával.
2. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés 1 indokolása szerint kiterjed az
eljárás alá vontnak a Newa márkanév alatti rádiófrekvenciás technológiával működő
ránctalanító készülékkel összefüggésben 2013. szeptember 21. napja óta alkalmazott teljes
kereskedelmi gyakorlatára.
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II.
Az eljárás alá vont vállalkozás
3. A Vitaminsziget Kft. 2007-ben alakult, fő tevékenységi körébe a csomagküldő, internetes
kereskedelem tartozik.
4. Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálattal érintett Newa márkanév alatti rádiófrekvenciás
technológiával működő ránctalanító készülék forgalmazásával 2013. szeptember 21. napja
óta foglalkozik.
5. A Vitaminsziget Kft. 2014. évi nettó árbevétele 2: 150.689.000 Ft.
6. Az érintett termék értékesítéséből származó nettó árbevétele a Newa viszonteladóival együtt
12.426.000, Ft.
III.
Az érintett termék
III.1. A Newa márkanév alatti rádiófrekvenciás technológiával működő ránctalanító készülék
7. A vizsgált magatartással érintett készülék a Newa márkanév alatti rádiófrekvenciás
technológiával működő ránctalanító készülék, amelyet az EndyMed Medical Ltd. (12 Leshem
St. North Industrial Park Caesarea 30889, Israel) gyárt és orvostechnikai eszközként hoz
forgalomba 3. A Newa készülék bruttó kiskereskedelmi ára – akció nélkül – a vizsgált
időszakban 115.000 Ft volt 4. Akcióban a termék ára 99.000 Ft, míg kedvezményes kuponnal
94.000 Ft volt.
8. A Newa által alkalmazott 3DEEP technológia célzott melegedést okoz a bőr megfelelő
rétegeiben, a bőr hőmérsékletének folyamatos mérése mellett.
9. A Newa a vállalkozás szerint 5 Edison díjjal és Food and Drug Administration (FDA)
engedéllyel is rendelkezik. Az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozata 6 szerint a
ránctalanításhoz kapcsolódóan ugyan nem végeztettek piackutatást, azonban az általa végzett
online piackutatás eredményeként az alábbi megállapításokat tette 7. Kevés számú ránctalanító
készülék kerül népszerűsítésre az online felületeken, azonban az internetes felmérésének
eredményeként megállapította, hogy a versenytársai által népszerűsített készülékek
technológiájukat tekintve eltérnek a vizsgálattal érintett terméktől, mivel ez teljesen egyedi az
otthoni használatra szánt készülékek piacán. Az egyediséget a Newa által alkalmazott 3DEEP
technológia adja, amely más gyártók termékeiben nem található meg.
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10. Az eljárás alá vont vállalkozás szerint 8 a Newát jellemzően a 40 feletti korosztály számára
szánták, akiket zavarnak a ráncaik és nem tudnak vagy nem akarnak szalonkezeléseket
igénybe venni, ezért otthon használható megoldást keresnek.
III.2. A Newa készülék értékesítési rendszere
11. A Newa készülék értékesítése a vállalkozás weboldalán (www.vitaminsziget.hu) keresztül,
saját üzletében, valamint kiskereskedelmi viszonteladókkal valósul meg, utóbbiak esetén
jutalékos rendszerben 9.
12. A NEWA készülék kizárólagos magyarországi forgalmazója az eljárás alá vont, viszonteladói
az alábbi vállalkozások 10:
− a Pure Store Kft. (1124 Budapest, Thomán István utca 4. 4. em. 20)
− a Medica Humana Kft./Sary Med (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.)
− a Sanoma Média Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u 9.)
− a Soko Internet Shop Kft (1117 Budapest, Budafoki út 183.).
III.3. A piac kínálati oldala
13. A szépségipar ránctalanító termékeit számos szempont alapján lehet diverzifikálni. Csak
néhány példa a csoportosításra: kozmetikai termékek (krémek, maszkok) és műszeres
kezelések, orvosi kezelések, szakemberek által végzett kezelések és otthoni körülmények
között elvégezhető kezelések, életmódváltással elérhető változások és külső – akár műszeres,
akár kozmetikai termékekkel történő – beavatkozással elérhető eredmények.
14. A fogyasztók számára sokféle választási lehetősége áll rendelkezésére a ráncok eltűntetésére,
mivel a szépségipar számos különböző piaci szegmense foglalkozik ennek az igénynek a
kielégítésével.
15. A fiatalság megőrzésével kapcsolatban az egyes vállalkozások számos alternatív módszert és
azok kombinációit javasolják, illetve a piacon számos vállalkozás – otthoni használatra szánt
és a kozmetikai szalonokban, orvosi rendelőkben megtalálható – termékei vannak jelen. A
fiatalság megőrzésének piaca szorosan kapcsolódik az egyes életmódváltással foglalkozó
tanácsadók, vállalkozások tevékenységéhez és az általuk népszerűsített sokak számára
köztudottá vált üzenetekhez. Például ilyen: „a dohányzás mellőzése”, „oda kell figyelni a
hidratálásra nemcsak külsőleg, de belsőleg is”, „rendszeres mozgás”, „arctorna”, „kerülni
szükséges a káros napsugarakat”, „megfelelő fényvédőkrém használata”.
16. A ránctalanító kozmetikai termékek a legismertebbek, ezek többsége a kezdődő, finomabb
ráncok esetében hatékony igazán. Rendszeres használatát ezért ajánlják már a ráncok
kialakulását megelőzően. Abban az esetben, ha a ráncok elmélyültek, a kialakult, mély
barázdák plasztikai sebész segítségével tüntethetők el a leghatékonyabban.
17. Kiemelendő továbbá a ránctalanításra és a fiatalság megőrzésére kínált megoldási
lehetőségek közül a szakorvosokhoz köthető plasztikai sebészeti beavatkozások. Azonban
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tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű szolgáltatásokat kizárólag speciális ismeretek (orvosi
egyetemi végzettség) birtokában lehet nyújtani, így nem lehet az otthoni körülmények között,
illetve a kozmetikai szalonokban végzett kezelések helyettesítőinek tekinteni ezeket, már
csak az ilyen jellegű szolgáltatások térítési díja alapján sem.
18. A kozmetikai szalonok által nyújtott műszeres kezelések egy része otthoni körülmények
között is elvégezhető, azonban ezen a területen megjelenő szolgáltatások egy része szintén
csak speciális szakismeret birtokában, szakember által végezhető.
III.4. A piac keresleti oldala, fogyasztói magatartás
19. A Newa termékek célpiaca az ún. széles középréteg, akik az eljárással érintett termékek
használata révén a vizsgálattal érintett kereskedelmi kommunikációkban felhívott
ránctalanítási hatást kívánják elérni.
20. Az eljárással érintett termékek esetében a kommunikált ránctalanító tartalmak olyan
fogyasztók figyelmét kelthették fel, akik ránctalanítás céljából keresnek otthoni használatra a
kozmetikai termékek helyett vagy mellett egyéb kezelési megoldást.
IV.
A vizsgált kereskedelmi gyakorlat
IV.1. A kommunikációs üzenetek típusai
21. Az eljárás alá vont vállalkozásnak az eljárással érintett termékek értékesítése során 2013.
szeptember 21. napjától közzétett egyes állításai, azok megalapozottsága képezte a jelen
versenyfelügyeleti eljárás tárgyát. Az eljárás alá vont honlapján jelenleg is elérhetők ezek a
tartalmak.
22. A kommunikációkban megjelenő állításokat az eljáró versenytanács az ígért eredmény
vonatkozásában, üzenetenkénti bontásban négy típusba osztva mutatta be az alábbiakban,
néhány jellemző példával illusztrálva azok tartalmát:
a) Az első csoportba azok az állítások tartoznak amelyek a készülék általános ránctalanító
hatásával, ránctalanításra való alkalmasságával kapcsolatosak.
b) A második csoportba tartoznak a megelőző hatással kapcsolatos állítások. Pl.:
„Ránctalanítás: itt is fontos a megelőzés”, „30 év felettieknek megelőzésként, 40 év
felettieknek kezelésként.”
c) A harmadik csoportba tartoznak azok az állítások, amelyek a készülék alkalmazásával
elérhető ránctalanító hatás gyorsaságával kapcsolatosak. Pl.: „Feszesebb, simább bőr már
egy hónap alatt!”, „Gyorsaság és hatékonyság: feszesebb bőr már 1 hónap alatt”. „Rövid
idő alatt gyors megoldást érhetek el.”, „Nem számítottam ilyen gyors és látványos
eredményre.”
d) A negyedik csoportba tartoznak azok az állítások, amelyek a készülék alkalmazásával
elérhető ránctalanító hatás tartósságával kapcsolatosak. Pl.: „A tartós bőrfiatalitás új
dimenziója”, „A Newával™ nemcsak a ráncosodás tüneteit kezelhetjük, hanem konkrétan
megszüntetjük a ráncosodás okát!”, „Klinikai vizsgálatok és felhasználói elégedettség
mérések alapján a Newa™ ránctalanító készüléket alkalmazók 93%-nak tartósan
csökkentek ráncai.”
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23. Az alábbi táblázat kommunikációs eszközönkénti bontásban is megadja az állításokat jelezve,
ha az adott kommunikációs eszköz valamely, a fentebb ismertetett állítás-típust tartalmazza.

Kommunikációs eszköz
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24. Az eljárás során értékelésre került az eljárás alá vont vállalkozás által a www.newa.hu,
www.newme.hu, www.vitaminsziget.com 11 internetes oldalakon, a csatolt óriásplakátokon 12,
plakáton 13, és szórólapokon 14 2013. szeptember 21. napja és 2015. március 3. napja között
közzétett tájékoztatások tartalma. Az attrap és adwords hirdetések tartalma már nem áll
rendelkezésére 15 (bár az eljárás alá vont költségadatot megadott ezek tekintetében is), és ezek
tartalma más forrásból sem ismert. A vizsgált állítások részletes felsorolása megtalálható
jelen határozat mellékletében.
V.
Az érintett termékre vonatkozó állítások valóságtartalmát alátámasztó bizonyítékok,
információk
25. Az eljárás során a GVH-hoz az alábbi bizonyítékok kerültek benyújtásra 16:
-

State of Israel: Free sale certificate tanúsítvány a termék orvostechnikai minősítésére
vonatkozóan.

-

EU Declaration of Conformity CE jelölésre vonatkozóan.

-

MDC Medical Device Certification GmbH által kiállított tanúsítvány.

-

Newa home use device for wrinkle reduction tanulmány.

-

Newa Clinical Study Highlights tanulmány.

-

Home based wrinkle reduction using a novel handheld multisource phase-controlled
radiofrequency device / Journal of Drugs in Dermatology Issue 11/ tanulmány.
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12

6.

-

EndyMed Medical is Proud to Announce that it’s Newa Skin Care System has
Received the World’s First FDA Clearance for a Home Use, Energy Based, Wrinkle
Reduction Device tájékoztató.

-

Gyártói tájékoztató a Newaról.

26. Az eljárás alá vont vállalkozás elkészítette a Newa Clinical Study Highlights tanulmány,
valamint a Home based wrinkle reduction using a novel handheld multisource phasecontrolled radiofrequency device / Journal of Drugs in Dermatology Issue 11/ tanulmány
magyar nyelvű összefoglalóját. 17
A Newa Clinical Study Highlights tanulmány
27. Az összefoglaló szerint 47 fő 37-65 év közötti alany vett részt a kísérletben, közülük 45-en
vitték végig a kezelést. A teszt készüléket és a gélt az összes résztvevő hetente 5x használta
az arcbőrén 4 héten keresztül, ezt követően (5-12. héten) heti kétszer.
28. A tanulmány szerint 4 utánkövetéses értékelést végeztek a kezelési periódus 4 hetében
minden héten egyszer, majd 1 hónappal, illetve 3 hónappal a kezelési időszak befejezését
követően. Ennek során minden alkalommal nagy felbontású fényképek készültek, valamint
speciális bőrgyógyászati tesztek és mérőműszerek (siascope, cutometer) segítségével mérték
a résztvevők bőrének változását (pl. kollagéntartalom, elaszticitás) Az eredményeket 3
független orvos a fényképek számítógépes analízisét követően értékelte ki Fitzpatrick
Wrinkle and Elastosis (ránc és elszticitás) skála használatával. A Fitzpatrick Wrinkle and
Elastosis pontszámot (a 4 hetes kezelés végén, valamint 1, illetve 3 hónappal azt követően) az
alappontszámhoz viszonyították. A résztvevők kérdéssorokra is válaszoltak, melyek arra
lettek kialakítva, hogy értékelhessék a használhatóságot, az elégedettséget az eszközzel és a
szubjektív hatékonyságot.
29. A tanulmány konklúziója, hogy a Newa anti-aging eszköz a Newa aktivátor géllel
szignifikáns javulást eredményezett az arcbőr kondíciójában és megjelenésében, ismételt
használat után 8 és 12 hét elteltével. Különösen a marionett vonalak (nazolabiális redő), a
fényesség, elaszticitás, tartás, feszesség, bőrtónus és a bőr ragyogása tekintetében. (Pontos
adatok a klinikai tanulmányhoz csatolt táblázatban találhatóak.)
A Home based wrinkle reduction using a novel handheld multisource phase-controlled
radiofrequency device / Journal of Drugs in Dermatology Issue 11/ tanulmány
30. Az összefoglaló szerint az elmúlt évtizedben az energia alapú esztétikai kezelések fény,
rádiófrekvencia és ultrahang használatával tudományos elfogatottságot szereztek, mint
biztonságos és hatékony nem invazív (behatoló) kezelések a bőr esztétikai zavaraira. A
fáziskontrollált
többszörös
forrású
technológia
(DEEP),
amely
többszörös
radiófrekvenciagenerátorok szimultán működésén alapul, bizonyítottan festékanyagoktól
független bőrmelegítésre képes fájdalom, vagy hűtés szükségessége nélkül. A tanulmány
célja az volt, hogy értékelje egy új többszörös rádiofrekvencia forrású, otthon használatos
kézieszköz bőr-ránckezelésre és feszesítésre kifejtett hatását és biztonságosságát.
31. Összesen 69 résztvevőt (koruk 54.3 ± 8.09 év és 37-72 évesek) válogattak be a vizsgálatba
miután 100%-osan megfeleltek a beválogatási és kizárási feltételeknek és teljes informális
beleegyezésüket adták. A résztvevők kézhez kapták az eszközöket és a használati útmutatót,
17
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illetve egy kezelési naplót, hogy önállóan végezzenek kezeléseket otthon, 4 héten keresztül.
A tesztelt készülék Newa™ (EndyMed Medical, Cesarea Israel) volt, ami 12 W teljesítményű
lMhz rádiófrekvenciát sugároz 6 elektródán keresztül, melyek lineáris elrendezésben vannak.
A rádiófrekvencia polaritásának független kontrollja a 6 elektróda mindegyikén külön
szignifikáns energiaáramlás csökkenést eredményez az epidermiszben, nagyobb
bőrpenetrációval. A résztvevők azt az utasítást kapták, hogy legalább 5 kezelést végezzenek
hetente, egy hónapon keresztül.
32. A tanulmány értelmében 4 utánkövetéses értékelést végeztek a kezelési periódus 4 hetében
minden héten egyszer, majd 1 hónappal, illetve 3 hónappal a kezelési időszak befejezését
követően. Ennek során minden alkalommal nagy felbontású fényképek készültek, valamint
speciális bőrgyógyászati tesztek és mérőműszerek (siascope, cutometer) segítségével mérték
a résztvevők bőrének változását (pl. kollagéntartalom, elaszticitás) Az eredményeket 3
független orvos a fényképek számítógépes analízisét követően értékelte ki, Fitzpatrick
Wrinkle and Elastosis (ránc és elaszticitás) skála használatával. A Fitzpatrick Wrinkle and
Elastosis pontszámot (a 4 hetes kezelés végén, valamint 1 illetve 3 hónappal azt követően) az
alappontszámhoz viszonyították. A résztvevők kérdéssorokra is válaszoltak, melyek arra
lettek kialakítva, hogy értékelhessék a használhatóságot, az elégedettséget az eszközzel és a
szubjektív hatékonyságot.
33. Összesen 62 résztvevő fejezte be a kezelési sorozatot és az utánkövetéses vizsgálatokat. Nem
tapasztaltak vagy számoltak be váratlan mellékhatásról az önálló kezelések alatt. Egyik
résztvevő sem tapasztalt bármilyen nehézséget a készülék működtetésével kapcsolatosan az
önálló ránckezelő eljárások alkalmazásakor. Fényképfelvételek előzetes, a kezelési hónap
végén, 1 illetve 3 hónappal azt követően végzett elemzését 3 független bőrgyógyász
szakorvos végezte. Az eredmények értékelése a résztvevők 91,93, 96,77 illetve 98,39%-ánál
javulást mutatott (legalább egy pontos csökkenés a Fitzpatrick skálán), az első, második és
harmadik szemlélők által. Az eredmények statisztikailag szignifikánsnak bizonyultak. A
részvevők többsége nagyon elégedett volt az önálló, otthoni eszközzel végzett ránckezelés
eredményét tekintve.
34. A vizsgálat eredményei tisztán mutatják, hogy a Newa™ eszköz egy nem invazív, hatékony,
biztonságos, fájdalommentes és könnyen kivitelezhető, otthon használható kezelést biztosít.
35. Az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozatában kiemelte 18, hogy a Newa márkanév alatti
rádiófrekvenciás technológiával működő ránctalanító készülékkel kapcsolatos állításait a
készülékkel végzett klinikai tanulmányok eredményeire alapozva, illetve a gyártó cég által is
használt állításokat figyelembe véve fogalmazta. Előadta 19, hogy a fentiekben megnevezett
bizonyítékok közül az első két tanulmány (a Newa home use device for wrinkle reduction,
valamint a Newa Clinical Study Highlights) még csak a gyártó cég belső tanulmánya volt, de
független szakértőkkel. A harmadik (Home based wrinkle reduction using a novel handheld
multisource phase-controlled radiofrequency device / Journal of Drugs in Dermatology Issue
11) egy szakmailag lektorált (peer reviewed) szaklapban jelent meg. Azonban ez utóbbi csak
2014 novemberében jelent meg, de a vizsgálatok eredményeinek birtokában volt a
vállalkozás, mivel azok 2011. évben és 2012. évben történtek. Az első cikket 2013. április 7.
napján kapta meg az eljárás alá vont vállalkozás a gyártó cégtől, amely szintén a 2011-2012.
években végzett vizsgálaton alapult, de még csak belső anyagként állt rendelkezésre.
18
19
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Állításait az eljárás alá vont vállalkozás ennek megfelelően az 1. belső tanulmány alapján
igyekezett megalapozni, de a 3. tanulmány - már a tudományosságot megkívánó módon – a
további megerősítést, hitelességet szolgálta.
VI.
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ álláspontja
36. Az eljárás alá vont vállalkozás arról tájékoztatta a GVH-t, hogy a NEWA rádiófrekvenciás
technológiával működő ránctalanítás készülék orvostechnikai eszköz, amelyet igazoló irat
másolatát csatolta. 20
37. Ugyanakkor az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (továbbiakban ENKK)
2015. március 30-án kelt levelében 21 arról tájékoztatta a GVH-t, hogy 2014. október 13.
napján piacfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a termék orvostechnikai
termékként került-e forgalomba.
38. Az eljárás során kézhez kapta a Newa készülék MDC Medical Device Certification GmbH
kijelölt szervezet tanúsítványát, amely alapján a Newa készülék az Endy Med Medical Ltd.
(Izrael) által gyártott orvostechnikai eszköz.
39. Az ENKK tekintettel arra, hogy a mellékelt használati útmutatóban nem talált olyan
felhasználási célt, amely alapján a termék megfeleltethető lenne az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 3. § 6. pontjában található orvostechnikai eszköz meghatározásnak,
felvette a kapcsolatot a terméket tanúsító kijelölt szervezettel és kérte a valódiságának
igazolását, valamint az orvostechnikai cél ismertetését.
40. A kijelölt szervezet a megkeresésre nem válaszolt, az ENKK felvette a kapcsolatot a német
kijelölő hatósággal, hogy segítse az adatkérést a kijelölt szervezetnél. A kijelölt szervezet
2014. december 16. napján kelt levélben válaszolt, hogy a tanúsítvány érvényes és a termék
orvostechnikai eszköz.
41. A GVH belföldi jogsegély keretében megkereste 22 az ENKK-t arra vonatkozóan, hogy a
Newa ránctalanító készülék vonatkozásában megadott indikációkat alátámasztják-e a
termékkel kapcsolatban lefolytatott klinikai vizsgálatok eredményei, valamint a vizsgáló által
hivatkozott hatékonysági állítások az indikáció és a klinikai értékelés alapján igazolhatónak
tekinthetőek-e. Az ENKK válaszában 23 arról tájékoztatta a GVH-t, hogy a jelen előzetes
álláspont V. fejezetében ismertetett két klinikai vizsgálatról szóló tanulmány alapján a Newa
ráncokat csökkentő, illetve bőrfeszesítő képessége igazoltnak látszik.
42. A vizsgálatok kapcsán váratlan eredményről, vagy jelentősebb mellékhatásról nem számoltak
be, azonban ez a termék biztonsága vonatkozásában nem jelenthető ki. A csatolt
dokumentáció a ránctalanítást jelöli meg az egyetlen indikációként, így a vizsgálatok is csak
erre vonatkoznak.
20

Vj/21-9/2015.
Vj/21-3/2015.
22
Vj/21-7/2015.
23
Vj/21-12/2015.
21

9.

43. Az ENKK tájékoztatásában felhívta a GVH figyelmét arra, hogy az eljárás alá vont által
hivatkozott, a fentebb ismertetett vizsgálatok több helyen marketing célzatú kérdésekkel
dolgoztak, két vizsgálat szinte kizárólag szubjektív megítélésen alapuló értékelésekre
támaszkodott a végkövetkeztetés levonásakor. Kiemelte továbbá, hogy az egyik vizsgálat
során a tesztalanyok már a vizsgálat előtt egy héttel és a kezelés alatt is kaptak hidratáló
kezelést, ami jelentősen rontja az eredmények értékelhetőségét. Erre tekintettel
piacfelügyeleti eljárás megindítását helyezte kilátásba, amelyről értesítést küld a GVH-nak.
44. A piacfelügyeleti eljárás megindítására jelen eljárás befejezéséig nem került sor.
VII.
Az eljárás alá vont álláspontja
45. Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás során előadta 24, hogy a vállalkozás megalakulásától,
2007. óta semmilyen jogi eljárás nem volt a vállalkozás ellen és tevékenységét több szakmai
szervezet is elismerően díjazta (például Fair Business, Ország Boltja stb.). Kiemelte, hogy a
kínálatában csak olyan termékek szerepelnek, amelyeket nagy szakmai múlttal és hiteles
orvosi háttérrel rendelkező vállalkozások gyártanak.
46. Az eljárás alá vont vállalkozás vállalta, hogy amennyiben az eljárás során kiderül, hogy nem
helyesen használt bizonyos kifejezéseket vagy nem lehetett volna használni azokat, akkor a
problémás elemeket az összes hirdetési felületünkről leveszi, törli és a későbbiekben sem
használja.
47. A GVH eljárása óta nem folytatott újabb reklámtevékenységet, mivel nem tudta az eljárás alá
vont vállalkozás az eljárás célját, így jelenleg a Newa készülékbe és annak értékesítésbe
fektetett összeg jelentősen meghaladja az eladásból származó bevételt, a vállalkozásnak ez a
projektje jelenleg veszteséges. Az eljárás alá vont vállalkozás előadta továbbá, hogy a
kizárólagos forgalmazói jogától is el fog esni, mivel a reklámkampányok szünetelése miatt
nem teljesítette a szerződésben vállalt minimum eladási feltételeket. 25
48. A készülék vonatkozásában a szermélyes ismertségi körben szerzett kezelési tapasztalatok
alapján sokkal eredményesebbnek gondolja a készüléket annál, mint amit megjelenít róla.
49. Az online felületeken a Newa készülékről megjelenített információk a Newa gyártójától
származnak, illetve az általuk végzett tanulmányok, kutatások eredményein alapulnak. A
gyártóval kötött szerződésben is vállalt kötelezettségének megfelelően a Newa készülék
hivatalos, angol nyelvű weboldaláról származó, valamint a készülék gyártójától kapott
információkat volt köteles megjeleníteni a weboldalain.
50. A „Mutassa meg a világnak fiatalabb önmagát” állítás kapcsán az eljárás alá vont előadta,
hogy álláspontja szerint a ráncok csökkenése fiatalabb megjelenést kölcsönöz és a készülék a
tesztalanyok 89%-ában javulást mutatott a ráncok tekintetében.
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51. A készülékkel elérhető ránccsökkenés egy havi kezelés alatt alakul ki, azonban van azonnali
feszesítő hatása is.
52. A Newa eszközzel a kezelés területenként 4 perc, ami 4 terület esetén is 16 percet vesz
igénybe. Ezért állítják, hogy gyors a kezelés. A kezelés hatékonyságát a csatolt tanulmányok
támasztják alá. Az eljárás alá vont előadta továbbá, hogy a hatást 4 hét elteltével, majd 1
illetve 3 hónappal a 4 hetes kezelési ciklust követően tesztelték. Az eljárás alá vont
vállalkozás álláspontja szerint a tanulmányok igazolják, hogy 4 hét, vagyis egy hónap
elteltével, már egyértelmű ránc-csökkentő hatás jelentkezik, ami aztán tovább javul még 2
hónapon keresztül.
53. A Newa készüléket otthoni használatra tervezték. Ez jelentős kényelmet jelent a felhasználók
számára. A kezelés pedig 4 perc területenként, ennek elteltével a készülék ki is kapcsol.
54. A rádiófrekvenciának az „azonnali” hatása az , hogy a bőrben levő kollagénrostokat hirtelen
összerántja ami a bőr hirtelen, látványos kisimulását eredményezi.
55. A 3DEEP technológia az EndyMed Ltd. szabadalmazott technológiája, ami jelentős
biztonságot és hatékonyságot jelent. Ezt a technológiát a cég professzionális szalongépeiben
2007 óta alkalmazzák, a Newa otthoni készülék, amelyet 2012. évben kezdtek gyártani,
szintén ezt a technológiát alkalmazza. A professzionális gépek 3DEEP technológiája a
kliensek otthonába kerülhet a Newa által.
56. Az alább felsorolt sebészek és bőrgyógyászok mind jó tapasztalattal, véleménnyel viseltetnek
a 3 DEEP technológia, illetve a Newa készülék iránt.
− Prof. Daniel Casutto - plasztikai sebész professzor - A milánói Catalina egyetem
plasztikai és rekonstruktív sebészeti professzora
− Klaus Fritz MD - Bőrgyógyász - Az Európai Lézer Bőrgyógyászati szövetség
(ESDL) elnöke, A németországi, landaui Bőrgyógyászati és Lézer klinika vezetője
− Itzhak Vider MD - Sebész -Az Izraeli Herzlyai Orvosi és orvosesztétikai centrum
vezetője.
− Neil S. Sadlick MD - bőrgyógyász, a new yorki Cornell University-hez tartozó Weil
Medical College klinikai bőrgyógyász professzora
− Fiona Wright MD - bőrgyógyász, Plano, Texas
− Hanna Levy PhD - Qsite Ltd., Binyamina, Izrael
− Avner Shermer MD - bőrgyógyász - Sheba Orvosi Központ bőrgyógyászati
osztálya, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel Aviv, Izrael
− Serge Dahan MD - bőrgyógyász-Toulouse, Franciaország
− Liliane Mouyal MD - orvosi lézer specialista - Párizs, Franciaország
− Roger E. Bassin MD - bőrgyógyász - Coral Gables, Florida, USA
− Christopher Inglefield MD- plasztikai sebész Bsc, FRCS - London Bridge Plasztikai
Sebészet, London, Egyesült Királyság
57. A rádiófrekvenciás kezelések evolúciója a mono-, bi-, tripolaráis majd multipoláris
készülékeken át vezet. A technológia egyre több elektróda alkalmazásával „célozza" be az
adott szövetet. A multipolaris készüléken is legtöbbször stabil elektródák vannak, vagyis fix
polaritásúak. A 3DEEP technológia hexapolaris, vagyis 6 elektródával dolgozik. Ráadásul az
11.

elektródák nem fixek, azok polaritása egyenként is változtatható. Ez lehetővé teszi, hogy a
hatás eléréséhez sokkal kisebb energiaáramot kelljen használni. Ennek fontosságát abban
látja az eljárás alá vont, hogy az otthon használatos eszközök általában a szalongépek
leegyszerűsített változatai, így hatékonyságuk messze elmarad azokétól. A 3DEEP
technológiával a biztonságos „kis" energiaáram célzottan jut a megfelelő szöveti mélységbe,
így hatékonysága nem csökken. Ez az eljárás alá vont álláspontja szerint jelenleg tényleg a
leghatékonyabb technológia.
58. A rádiófrekvenciás kezelések hőalapúak. Mellékhatásukként égő fájdalom jelentkezhet, sőt
ez - égés esetén - elhúzódó is lehet. A Newa kezelés során a készülék méri a bőr
hőmérsékletét és az energiaáramot lekapcsolja, ha magas hőt érzékel. Ez a túlmelegedés
elleni hatás. A csatolt klinikai vizsgálatokban a résztvevők 100%-a mellékhatás-mentesnek,
minimálisan vagy egyáltalán nem kényelmetlennek találta a kezelést. Nem jelentkezett náluk
égés, bőrsérülés vagy hegesedés.
59. A 3 DEEP technológia a leghatékonyabb elérhető rádiófrekvenciás technológia. Kiemeli,
hogy kezdetben szalongépekben alkalmazták, majd az otthon használatos Newa eszköz is ez
alapján lett megalkotva. A technológia révén a szalongépek hatását nem kellett lecsökkenteni.
Így egy professzionális rádiófrekvenciás ránctalanító technológia került egy otthon
használatos készülékbe.
60. A rádiófrekvencia nem használ tűt és nem igényel orvosi beavatkozást. Az eljárás alá vont
előadta 26, hogy a ránctalanítás rádiófrekvencia előtti és ma is alkalmazott eljárásai az
injekciós feltöltések, és a műtét. Ezek kockázatokkal járnak. Mivel invazív beavatkozásokról
van szó, a fertőzés mindkét esetben lehetséges szövődmény. Az injekciós például botox
feltöltések kockázati tényezői lehetnek helyi duzzanat, bevérzés, zsibbadt érzés, hányinger,
fejfájás, a felső szemhéj, alsó szemhéj vagy az ajkak ptosisának (lógás, megereszkedés)
kialakulása. A műtétek általános szövődményei ismertek. Ez esetben korai szövődményben
lehet utóvérzés, gyulladás, fertőzés, hosszú fennállása esetén kellemetlen panaszokat okozhat.
61. A Newa 3 DEEP rádiófrekvenciás kezelés nem invazív, és a klinikai vizsgálatok sem
mutattak semmilyen szövődményt. Mindezek alapján az eljárás alá vont vállalkozás
álláspontja szerint az egyik legbiztonságosabbnak tekinthető eljárás. A fiatalodás az eljárás
alá vont vállalkozás szerint a ránctalanítás eredményeként bekövetkező esztétikai eredményre
utal.
62. A fenti mondatot a gyártó cég eredeti szórólapjáról vették. Az eljárás alá vont előadta 27, hogy
azáltal, hogy a kezelés kúraszerűen megismételhető, az elért hatás fenntartható. Ezért
használható a tartós kifejezés álláspontja szerint. A dimenzió szó első jelentése: térbeli vagy
időbeli kiterjedés. Ez esetben az időbeli kiterjedésről van szó. Bármely ránctalanító eljárás
figyelembe vétele esetén azok hatása nem végleges. A Newa eszközzel sem érhető el
végleges hatás, azonban az ismétlő kezelésekkel a kollagén újraépítése időről időre
megismételhető, így a hatás időben kitolható. Az eljárás alá vont álláspontja szerint, a csatolt
tanulmányok bizonyítják a fenti állítást.
63. Az eljárás során tett nyilatkozatát az előzetes álláspontra tett írásbeli észrevételeivel 28,
valamint a 2015. november 5-én megtartott tárgyaláson előadott szóbeli észrevételeivel
26
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egészítette ki. 29 Ezek az észrevételek érdemben nem tartalmaztak új elemeket a már korábban
előadottakhoz képest.
64. A megelőzéssel kapcsolatban előadta, hogy a fogyasztóik 70 %-a 50 éves vagy idősebb, ezért
– bár a 30 éves nők az eszközt megelőzésre is használhatják – nem ez volt a reklám fő
üzenete. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a „ránctalanítás” kifejezés – a kereső szavak elemzése
alapján – nem vált ki érdeklődést, és ez magyarázza, hogy más szavakat is alkalmazni kellett
a reklámban. Hozzáteszi, hogy a megelőzéssel kapcsolatos közlés a weboldalon
mindösszesen egy mondatra korlátozódott, ami a terjedelmes szövegnek csak kis hányadát
teszi ki.
65. A „gyorsaság”-gal összefüggésben előadja, hogy álláspontja szerint az nem fontos a
ránctalanítás iránt érdeklődők számára. A kezelés nem egyszerű és nem egyszeri, hosszabb
ideig tartó, megismételhető 8 hetes, 12 hetes, illetve 3-6 hónapos kezelés képes a kellő hatást
kiváltani.
66. Előadja még, hogy a visszajelzések alapján megállapítható volt, hogy a fogyasztók igen
alacsony számban látogatták a weboldaljait a Newa készülékkel kapcsolatban, és viszonylag
rövid időt, átlagosan két percet töltöttek ott, ami nyilvánvalóan nem alkalmas vásárlási döntés
meghozatalára.
67. Az eljárás alá vont a 2015. november 12-én benyújtott beadványában 30 felhívja a GVH
figyelmét, hogy az ENKK a Vj/21-12/2015. sz. iratban megküldött állásfoglalásában nem vett
figyelembe néhány kulcsfontosságú iratok (pl. a jogszerű forgalmazást alátámasztó
dokumentumokat, illetve a teljes műszaki dokumentációt), ezért álláspontja nem tekinthető
minden kétséget kizáró, végleges állásfoglalásnak. Ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy
a Journal of Drugs in Dermatology folyóiratban publikálásra került (fentebb ismertetett)
tanulmány „peer reviewed” (vaklektorált), tekintélyes szaklapban került közlésre, amelyek
garantálják, hogy az abban közöltek objektívek.
68. A kereskedelmi kommunikációjában a „gyors” szót nem önmagában és általánosságban
használta, hanem mindig az egy hónapos ránctalanító kúra kontextusában. A ránctalanító
kúra egy hónapos, ezt külön klinikai vizsgálattal igazolni nem szükséges. A gyorsaság pedig
kizárólag erre a tényre vonatkozóan került megfogalmazásra.
69. A fentieket kiegészítendő, az EKNN Vj/ 21-12/2015. sz. állásfoglalásában az ENKK
ügyintézője úgy fogalmaz, hogy „a termék nagy valószínűséggel a piacfelügyeleti eljárásban
sem a teljesítőképesség kérdésében bukna el, mert maga a működési elv és az eljárás lehet
hatékony, de az már most látszik, hogy a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt
formaiságokkal [...] lehetnek problémák, amely akár a termék forgalomban való korlátozását
is szükségessé teheti a piacfelügyelet eredményeként." Az idézett mondat kapcsán szeretnénk
emlékeztetni a Tisztelt Versenytanácsot, hogy a jelenleg is folyamatban 160 piacfelügyeleti
keretében az ENKK a Newa készülék orvostechnikai eszköz minősítését es a forgalmazás
jogszerűségét vizsgálja, nem pedig a hatékonyságát vagy a termékről közzétett állításokat.
Azt is fontosnak tartjuk ismételten kiemelni, hogy a Newa készülék jelenleg az Európai
Unióban (így Magyarországon is) minősített orvostechnikai eszköz. Orvostechnikai
eszközként történő minősítése azonban a Vitaminsziget Kft-től teljesen független, azt a
29
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gyártó cég németországi megbízottja intézte, így a Vitaminsziget Kft. az ügyben passzív
félként van jelen.
70. Indítványozza tanú meghallgatását, aki ismeri a Newa készülék klinikai tanulmányait, azok
szakmai hátterét, valamint a készülék gyártája által a készülékről megfogalmazott állításokat.
71. Az előzetes álláspontban kilátásba helyezett bírság egyösszegű megfizetése a céget
ellehetetlenítené, indoklásul annyit adott elő, hogy a vállalkozás tavaly is veszteséges volt.
Közölte, hogy – szükség esetén – s részletfizetéssel kapcsolatos részletes indokait később
nyújtja be.
72. Amennyiben a versenytanács a vizsgálatot lezáró határozatával a jogsértést megállapítja,
kérjük vegye figyelembe azt, hogy korábban a vállalkozás nem követett el semmilyen
jogsértést, tehát ez az első esetben fordult elő. A Vitaminsziget Kft. KKV-nak minősül, és
ebben az esetben első alkalommal bírság kiszabása helyett a figyelmeztetés is elegendő a
fogyasztói érdekek védelme érdekében.
VIII.
Jogi háttér
73. Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint az Fttv. állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a
kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval
szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat
tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok
megsértésével szembeni eljárás szabályait.
74. Az Fttv. 2. §-ának
a) pontja szerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső
célok érdekében eljáró természetes személy,
c) pontja rögzíti, a törvény alkalmazásában áru minden birtokba vehető forgalomképes ingó
dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára
hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás,
továbbá a vagyoni értékű jog,
d) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével,
szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása,
tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi
kommunikációja,
e) pont kimondja, hogy a kereskedelmi kommunikáció a vállalkozás önálló foglalkozásával
vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés,
függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől
h) pontja alapján az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve
hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely
jogát az áruval kapcsolatban.
75. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A (3)
bekezdés alapján a (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi
gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). A 3. § (4) bekezdése
értelmében a mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek.
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76. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is.
77. Az Fttv. 6. § (1) bekezdése szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan
információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi
körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy
megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében és ezáltal a
fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna
meg, vagy erre alkalmas:
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen
bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei,
bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy
bk) tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye,
78. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése értelmében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett
áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. A (2) bekezdés alapján az
(1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés
alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.
79. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a kereskedelmi
gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz
eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a
valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell.
80. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja alapján a GVH a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének
megállapítására irányuló versenyfelügyeleti eljárásában a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)
rendelkezéseit alkalmazza, az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel.
81. A Tpvt. 76. § (1) bekezdése alapján az eljáró versenytanács határozatában
e) megállapíthatja a jogsértés tényét,
g) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
k) bírságot szabhat ki.
82. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében bírságot szabhat ki
azzal szemben, aki a Tpvt., illetve az Fttv. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege
legfeljebb a vállalkozás, illetve annak - a határozatban azonosított - vállalkozáscsoportnak a
jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó
árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A (2)
bekezdés szerint ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásoknak, illetve vállalkozáscsoportnak a
jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről
nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető információ, a bírság maximumának
meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év árbevétele az irányadó. A (3) bekezdés
rögzíti, hogy a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem
súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci
helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a
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törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A
jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztók,
üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.
83. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – a Tpvt. eltérő
rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni az ott meghatározott kivételekkel.
84. A Ket. 13. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján a Ket. rendelkezéseit a versenyfelügyeleti
eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat
nem állapít meg.
85. A Ket. 31. §-ának (1) bekezdés i) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha
hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt
tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény.
IX.
Jogi értékelés
86. Az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított
ügyekben, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.
87. Az Fttv. 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági verseny érdemi érintettségének
megállapításánál – a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével – irányadó
szempont az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a
kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a
jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára vagy a jogsértéssel érintett áru
mennyiségére.
88. Az eljáró versenytanács a rendelkezésre álló bizonyítékokat, főként irati bizonyítékokat a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. §-ának (6) bekezdése alapján egyenként és
összességükben értékelte az indító végzésben meghatározott körbe sorolható magatartások
vonatkozásában.
IX. 1. Az értékelés keretei
89. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Az
Fttv. 3. §-ának (2)-(4) bekezdései értelmében egy kereskedelmi gyakorlat három esetben
minősülhet tisztességtelennek:
- ha az adott kereskedelmi gyakorlat szerepel az Fttv. mellékletében (az ún. „feketelistán”),
vagy
- ha a kereskedelmi gyakorlat (aktív módon vagy mulasztás révén) megtévesztő vagy
agresszív, teljesítve a 6. - 8. §-okban szabályozott feltételeket, vagy
- ha teljesülnek az Fttv. 3. §-ának (2) bekezdésében rögzített feltételek.
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90. A szabályozás logikájából (generális-speciális viszony) adódóan mindig azon tényállási
elemeket kell vizsgálni, amelyeknek a magatartás különösen megfeleltethető, az általánosabb
tényállási elemeket nem, hiszen azokat a jogalkotó megvalósultnak tekinti.
91. Az eljáró versenytanács következetes, bíróságok által megerősített gyakorlata szerint
általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a vállalkozás a fogyasztók irányában
tanúsított kereskedelmi gyakorlata felelje meg a tisztesség követelményének, s így magáról
vagy az általa kínált termékek lényeges tulajdonságáról adott, a fogyasztóknak szóló
tájékoztatása igaz és pontos legyen.
92. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy
folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga
eszközeivel. Ez a folyamat a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, és a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már
e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem történhet tisztességtelen módon.
Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a fogyasztó
döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a folyamatra –
ideértve a figyelem felkeltését is. Kifogásolható már önmagában az a körülmény, hogy a
tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot
a vállalkozással, hiszen így a vállalkozás „meggyőzheti” a fogyasztót, „ráveheti” a
vállalkozás számára előnyös döntés meghozatalára. Az üzleti-piaci folyamatok igen jelentős
mozzanata a kölcsönös kapcsolatfelvétel, amelynek során mindkét félnek számos alternatíva
áll a rendelkezésére a realizáláshoz.
93. A kereskedelmi kommunikáció a fogyasztók megtévesztésére akkor alkalmas, ha a benne
megfogalmazott állítások valótlanságára figyelemmel őket tévedésbe ejtheti vagy tévedésben
tarthatja, ha a kereskedelmi kommunikációban szereplő információk kellő alapot adhatnak
arra, hogy a fogyasztóban téves képzetek alakuljanak ki az adott áru tartalmáról, lényeges
tulajdonságairól, illetve az áru igénybevételének feltételeiről.
94. Ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, a jelen
eljárásban érintett magatartás vonatkozásában azt kell bizonyítani, hogy az eljárás alá vont
magatartása alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára
késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg, továbbá azt, hogy az ezen döntés
alapjául szolgáló információ megtévesztő volt, akként, hogy valótlan információt, vagy valós
információt megtévesztésre alkalmas módon tett közzé (azaz az Fttv. 6. §-a szerinti jogsértés
megvalósulását).
95. Az eljáró versenytanács az Fttv. alkalmazása szempontjából kereskedelmi gyakorlatnak
minősítette az eljárás alá vont Newa termékével kapcsolatos kommunikációját, melyet
honlapok, óriásplakátok és szórólapok útján tett a fogyasztók számára elérhetővé.
96. Az eljáró versenytanács a jelen határozat IV.1. részében leírt tájékoztatásokat természetes
személy fogyasztóknak címzett gazdasági reklámoknak tekintette, ily módon az Fttv.
rendelkezései alapján bírálta el a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot.
IX. 2. A tényállítás valóságának igazolása
97. Kiemelendő, hogy az Fttv. 14. §-a értelmében a vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a
kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás
nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt
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meg a valóságnak. A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát tehát minden
esetben a közreadójának kell igazolnia.
98. Az Fttv. 14. §-a alapján a vállalkozás nem egyszerűen bizonyíték szolgáltatására köteles,
hanem olyan bizonyítékkal kell szolgálnia, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a
kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás megfelel a valóságnak.
99. Az eljárás alá vont a Newa termékekkel kapcsolatban az alábbi négy csoportba sorolható
állításokat jelenített meg, amelyeket az eljáró versenytanács vizsgált annak valóságtartalma
vonatkozásában:
-

az általános ránctalanítási képességre vonatkozó állítások

-

a megelőzéssel kapcsolatos állítások

-

a termék eredményének gyorsaságával összefüggésben megfogalmazott állítások

-

a termék eredményének tartósságával összefüggésben megfogalmazott állítások.

IX. 3. A vizsgált kereskedelmi gyakorlat címzettjei
100.
A vizsgált kereskedelmi gyakorlat elsősorban azon fogyasztókra (különösen nőkre)
irányul, akik életkoruknál fogva a ráncosodás kezdeti jeleit tapasztalják magukon, valamint
azokra, akik a ráncok eltüntetése érdekében hatékony kozmetikai termékeket, átmeneti gyors
– akár plasztikai sebészeti beavatkozásokkal eredményeiben versenyző – hatást kívánnak
elérni, vagy meg kívánják előzni a ráncok kialakulását.
101.
Ezen fogyasztó kör esetében valamely terméknek a gyors, hatékony ránctalanításra, a
jelentős „fiatalító” hatás elérésére való alkalmasságára vonatkozó állítás alkalmas arra, hogy
a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott
volna meg. A megcélzott fogyasztói csoport azonban a ránctalanító hatást ígérő termékek
közötti választása során ésszerűen tájékozottan, az általában elvárható figyelmességgel és
körültekintéssel tud eljárni.
102.
A kereskedelmi gyakorlat megítélése szempontjából az Fttv. 4. § (1) bekezdésében
rögzítettek szerint az ésszerűen eljáró átlagfogyasztó magatartását kell alapul venni. Az eljáró
versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont Newa termékével kapcsolatos vizsgált
kereskedelmi gyakorlatával célzott fogyasztói kör nem tekinthető sérülékenynek, ezért a
vizsgált kereskedelmi gyakorlat értékelése során az ésszerűen eljáró átlagfogyasztó
magatartását kell alapul venni, ugyanakkor a kereskedelmi gyakorlattal célzott fogyasztói kör
az átlagosnál magasabb fokú tudományos ismerettel nem rendelkező fogyasztókból áll.
IX. 4. A fogyasztó ügyleti döntése
103.
A vizsgált kereskedelmi gyakorlat kapcsán a megtévesztésre a fogyasztók
figyelmének felkeltésekor került sor. Ez a pont az Fttv. értelmében ügyleti döntésnek
minősül(het), mert a fogyasztó a terméknek ígért hatások ismeretében tud döntést hozni abból
a szempontból, hogy a termék felkeltette-e érdeklődését, meg fogja-e vásárolni azt. Emiatt az
adott közlés az ügyleti döntés befolyásolására alkalmas volt.
IX.5. A fogyasztó által észlelt üzenet
104.
A vizsgálattal érintett értékelt tartalom vonatkozásában az eljáró versenytanács az
indító végzésben meghatározott körben értékelhető magatartásokat vette alapul. Az indító
18.

végzés szerint jelen eljárásban a készülék ránctalanító hatásával és annak jellegével
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció volt vizsgálható. Ebbe a körbe az alábbi
kommunikációs üzenettípusok tartoznak:
-

Az első csoportba azok az állítások tartoznak amelyek a készülék általános
ránctalanító hatásával, ránctalanításra való alkalmasságával kapcsolatosak.

-

A második csoportba tartoznak a megelőző hatással kapcsolatos állítások. Pl.:
„Ránctalanítás: itt is fontos a megelőzés”, „30 év felettieknek megelőzésként, 40 év
felettieknek kezelésként.”

-

A harmadik csoportba tartoznak azok az állítások, amelyek a készülék alkalmazásával
elérhető ránctalanító hatás gyorsaságával kapcsolatosak. Pl.: „Feszesebb, simább bőr
már egy hónap alatt!”, „Gyorsaság és hatékonyság: feszesebb bőr már 1 hónap alatt”.
„Rövid idő alatt gyors megoldást érhetek el.”, „Nem számítottam ilyen gyors és
látványos eredményre.”

-

A negyedik csoportba tartoznak azok az állítások, amelyek a készülék alkalmazásával
elérhető ránctalanító hatás tartósságával kapcsolatosak. Pl.: „A tartós bőrfiatalitás új
dimenziója”, „A Newával™ nemcsak a ráncosodás tüneteit kezelhetjük, hanem
konkrétan megszüntetjük a ráncosodás okát!”, „Klinikai vizsgálatok és felhasználói
elégedettség mérések alapján a Newa™ ránctalanító készüléket alkalmazók 93%-nak
tartósan csökkentek ráncai.”

105.
A készülékkel kapcsolatban megjelent állítások azt az üzenetet hordozzák a fogyasztó
számára, hogy a Newa készülék gyors és tartós ránctalanító, megelőző hatással bíró készülék.
IX.6. Az általános ránctalanító hatással kapcsolatos állítások értékelése
106.
E cím alatt a Newa készülékkel kapcsolatban megjelenített, annak hatásaira utaló és
azzal összefüggésben, azt erősítő célzattal megjelenített állításokat kívánja az eljáró
versenytanács értékelni. Ide tartoznak azok az állítások, amelyek a Newa készülék
használatától várható előnyökre utalnak. Ezen állítások jelentősnek tekinthetőek, figyelemmel
arra, hogy egy ránctalanító készülék vonatkozásában a legfontosabb jellemző, hogy rövidebb
vagy hosszabb távú használatával a bőr állapota, textúrája, felszíni barázdáltsága mennyiben
változik, a kialakult ráncok halványítására mennyiben alkalmas, valamint milyen megelőző
szerepet tud betölteni.
107.
Minderre figyelemmel a vizsgálattal érintett termékek esetén a vizsgálni kívánt
állítások a termék lényeges tulajdonságának tekinthetőek.
IX.7. Az eljárás során benyújtott bizonyítékok értékelése
108.
Amint azt a Fővárosi Bíróság 31 egy korábbi ítéletében megállapította, egy termék
hatékonyságát, hatásosságát reklámozó vállalkozásnak már a reklám közzététele előtt
rendelkeznie kell olyan egyértelmű vizsgálati eredménnyel, amely állításait mindenben
alátámasztja.
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109.
Az eljárás alá vontnak tehát az eljárással érintett Newa készülékre vonatkozó olyan
bizonyítékokkal kell szolgálnia 32, amelyek megfelelnek a tudomány elvárásainak, így
különösen figyelemmel arra, hogy
-

a tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal
hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány
követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak
összessége,

-

a vizsgálati eredmény nem nyugodhat izolált esetismertetéseken, véletlenszerű
tapasztalatokon, olyan beszámolókon, amelyek nélkülözik a tudományos értékeléshez
szükséges feltételeket és eszközöket (pl. megfelelő és elfogadott statisztikai tervezést,
kivitelezést), elismert tudományos módszerrel alá nem támasztott véleményeken, az
értékelést befolyásoló körülmények mellőzésével írott publikáción, forrásanyag
ellenőrizetlen hivatkozásán, nem mellőzve, hogy nem tekinthetők tudományos ismeretnek
a pozitív terméktapasztalatok, a fogyasztóktól származó vélemények,

-

a vizsgálatba bevont személyek esetén a minta kellő nagysággal és reprezentativitással
bírjon,

-

a mintába való bekerülés szempontjai olyan személyek mintába való bekerülését
eredményezzék, akik a vizsgált termék célcsoportját alkotják,

-

a mintavétel módja legyen megfelelő, a mintába való bekerülés szempontjai ne okozzanak
potenciális szelekciós torzítást,

-

a vizsgálatra normál, a mindennapi használattól nem eltérő körülmények között kerül-jön
sor,

-

a vizsgálat során történő „lemorzsolódás” indokai kerüljenek ismertetésre,

-

a vizsgálati alanyokról álljanak rendelkezésre deskriptív statisztikák,

-

a vizsgálat lefolytatása oly módon történjék, amely lehetővé teszi az esetleges
szubjektivitási problémák kezelését,

-

a vizsgálat dokumentációban szereplő számítások legyenek ellenőrizhetők az ún. nyers
adatok segítségével.

A jelen esetben az eljárás alá vont rendelkezett ugyan kutatásokkal és azok eredményeit is
ismertette a GVH-val , azonban a kutatások eredményei alapján megállapítható – anélkül
hogy a kutatások tartalmát, szakmaiságát, hitelességét, reprezentativitását értékelné az eljáró
versenytanács -, hogy a kereskedelmi gyakorlat több tekintetben meghaladja az eredmények
alapján tehető állítások tartalmát.
Ránctalanító hatás értékelése
110.
Az eljáró versenytanács előzetes álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás
azon állításai, amelyek a Newa készülék ránctalanító funkciójára vonatkoznak az ENKK
tájékoztatása nem adott egyértelműen értékelhető választ. Az ENKK ugyan arról tájékoztatta
a GVH-t, hogy a jelen előzetes álláspont V. fejezetében ismertetett két klinikai vizsgálatról
szóló tanulmány alapján a Newa ráncokat csökkentő, illetve bőrfeszesítő képessége
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igazoltnak látszik, de felhívta a GVH figyelmét arra, hogy az eljárás alá vont által
hivatkozott, a fentebb hivatkozott vizsgálatok több helyen marketing célzatú kérdésekkel
dolgoztak, két vizsgálat szinte kizárólag szubjektív megítélésen alapuló értékelésekre
támaszkodott a végkövetkeztetés levonásakor. Kiemelte továbbá, hogy az egyik vizsgálat
során a tesztalanyok már a vizsgálat előtt egy héttel és a kezelés alatt is kaptak hidratáló
kezelést, ami jelentősen rontja az eredmények értékelhetőségét. Erre tekintettel
piacfelügyeleti eljárás megindítását helyezte kilátásba. 33
111.
A ENKK fenti közlése az eljáró versenytanács szerint nem igazolja egyértelműen a
Newa készülés ránctalanító hatását, tekintettel a fentebb felsorolt kifogásokra, valamint arra a
körülményre, hogy a tárgyban újabb piacfelügyeleti eljárás indítását tartotta szükségesnek.
Jelen ügy szempontjából azonban e – jelen pillanatban még el sem indult – eljárás
kimenetelének nincs jogi relevanciája, tekintettel arra, hogy termék minősítésével
összefüggésben ebben megfogalmazott állítások csak az eljárást lezáró határozat kiadása
utáni időszakra vonatkozhat, visszamenőleges hatálya nem lehet. Erre tekintettel az eljáró
versenytanács a Newa termék funkciójára vonatkozóan a német kijelölő hatóság 2014.
december 16. napján kelt levelében közölteket tekintette irányadónak, miszerint a termék
tanúsítványa szerint az orvostechnikai eszköz, amelynek célja a ránctalanítás.
112.
Az eljáró versenytanács szerint e körben az eljárás alá vont a tőle elvárható módon
eljárva, becsatolt minden olyan bizonyítékot, amely rendelkezésére állt. A kérdés eldöntésére
felkért szakhatóság álláspontja nem volt egyértelmű, amit maga is hangsúlyozott és ezért
helyezte kilátásba újabb piacfelügyeleti eljárás megindítását. Ennek kimenetele azonban jelen
eljárás kimenetelét nem befolyásolhatja. Ebben a körben az eljárás alá vont által javasolt tanú
meghallgatásától sem várható a szakhatósági álláspontból levont következtetés érdemi
megváltoztatása.
113.
A fentiek alapján az eljárás alá vont vállalkozásnak a Newa készülék vonatkozásában
közzétett, ránctalanító hatás megjelenítéséhez kötődő kereskedelmi gyakorlatáról a
rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy
megvalósította volna az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének bg) alpontjában szabályozott
magatartást (a ránctalanításra való alkalmasság tekintetében), és a további vizsgálattól sem
várható eredmény. Erre tekintettel a Ket. 31. § (1) bekezdés i) pontja szerint az eljárást a
Newa készülék ránctalanításra való alkalmasságára vonatkozó állítások körében az eljáró
versenytanács megszüntette.
A megelőző hatás értékelése
114.
Az ENKK kiemelte továbbá, hogy a megelőzéssel összefüggésben megfogalmazott
állítások egyértelműen nem igazoltak. A termék indikációja, a megjelölt orvostechnikai cél
ugyanis kizárólag a ránctalanítás lehet. Az azonban, hogy a termék megelőzésre is alkalmas
lenne, a termék indikációja alapján nem alátámasztott, nem is irányult rá kutatás vagy
kísérlet, ezért a megelőzésre vonatkozóan megjelenített állítások a termék vonatkozásában
nem igazoltak.
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115.
A ráncok kialakulásának megelőzésére vonatkozó állítások megjelenítése alkalmas a
fogyasztó ügyleti döntésének befolyásolására azáltal, hogy a fogyasztó abban bízva választja
ezt a terméket a többi termékkel szemben, hogy a termék alkalmas megelőzésre is.
116.
Az eljáró versenytanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Newa készülék
vonatkozásában közzétett, ráncok kialakulását megelőző hatás megjelenítéséhez kötődő
kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének bg) alpontjában
szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.
A ránctalanítás gyorsaságának értékelése
117.
Az ENKK tájékoztatása alapján nem nyert bizonyítást, a megjelenített kereskedelmi
kommunikáció azon üzenete sem, hogy a Newa készülék alkalmazása révén gyors
ránctalanítás érhető el, mivel az az indikáció alapján nem igazolt (nem is terjedt ki erre a
tényezőre egyik kutatás sem). Az eljárás alá vont által a hivatkozott, a csatolt
tanulmányokban megjelenő számadatok valóságtartalma nem nyert igazolást.
118.
Az eljáró versenytanács nem tudta e körben figyelembe venni az eljárás alá vont azon
védekezését, hogy az eljárás gyorsaságát a kezelés technikai paraméterei befolyásolják,
amelytől való eltérés annak eredményességét veszélyezteti. A gyors ránctalanító hatás
tulajdonságaihoz kapcsolódó állítások megjelenítése ugyanis önmagában is alkalmas a
fogyasztó ügyleti döntésének befolyásolására azáltal, hogy a fogyasztó abban bízva választja
ezt a terméket a többi termékkel szemben, hogy a termék alkalmazása révén elérhet gyorsabb
eredménnyel járó ránctalanítást. Ebben a vonatkozásban – továbbá – nem állja meg a helyét
az eljárás alá vont azon állítása, miszerint a kommunikációjában a termék hatásosságával
kapcsolatban a „gyors” kifejezés kizárólag az egy hónapos kezeléssel együtt jelent meg. A
www.newa.hu honlapon találhatók pl. az alábbi közlések: „Hisszük, hogy az exkluzív
bőrgyógyászati centrumok eljárását alkalmazó 3DEEP® Newa™ ránctalanító készülék
megfelel azon nők és férfiak legmagasabb elvárásainak, akik a nagymértékű, látványos és
tartós ránccsökkenést diszkréten, gyorsan, saját otthonukban, teljesen kockázat- és
fájdalommentesen szeretnék elérni.”; „A Newa™ otthoni ránctalanító, bőrmegújító
készülék… - kényelmesebb, gyorsabb, olcsóbb megoldást nyújt.”. Az ugyanezen az oldalon
található „Magyar vásárlók tapasztalatai” címszó alatt olvasható pl. „Elfoglalt ember lévén,
amit lehet megpróbálok a lehető legrövidebb idő alatt elintézni. Nincs felesleges szabadidőm,
hogy különböző pakolásokat vagy kenceficéket kotyvasszak és szépen várjak, amíg kifejtik a
hatásukat. Arra sincs időm, hogy órákat töltsek fodrásznál vagy kozmetikusnál. Fontos
számomra, hogy olyan dolgokat használjak, amikkel rövid idő alatt gyors megoldást érhetek
el. Ilyen kompakt kis készülék a Newa™ is, hiszen használata nem tart tovább néhány
percnél, hatása mégis hosszan tartó.” (Kriszta, 38 éves Szigetszentmiklós); „Nem
számítottam ilyen gyors és látványos eredményre.” (G.H. 52 éves, egyetemi előadó).
119.
Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy a kommunikációs felületen megjelenített,
harmadik személyeknek tulajdonított közlések részei a kommunikáció teljességének,
függetlenül attól, hogy a forgalmazó más helyen másképpen fogalmaz. „Valamely személytől
származó idézet, (szakmai) vélemény, felhasználói tapasztalat tájékoztatásban történő elhelyezése
nem mentesít a versenyjogi felelősség alól. Az ilyen megoldással a reklámban vagy bármely más
tájékoztatási anyagban szereplő közlések a vállalkozás tájékoztatásának (az ő gazdasági érdekeit
szolgáló közlésnek) minősülnek”. (Vj-46/2009.) Elvi döntések, 2014. I.2.1.
120.
Mindezekre tekintettel az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont
vállalkozásnak a Newa készülék vonatkozásában közzétett gyors ránctalanítási hatásai
22.

kapcsán közzétett állításainak megjelenítéséhez kötődő kereskedelmi gyakorlata
megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének bg) alpontjában szabályozott magatartást, és
ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.
A ránctalanítási hatás tartósságával kapcsolatban megfogalmazott állítások értékelése
121.
Az ENKK tájékoztatása alapján nem nyert bizonyítást, a megjelenített kereskedelmi
kommunikáció azon üzenete, hogy a Newa készülék alkalmazása révén tartós ránctalanítás
érhető el, mivel az az indikáció alapján nem igazolt (nem is terjedt ki erre a tényezőre egyik
kutatás sem).
122.
Erre tekintettel az eljárás alá vont a Newa készülékkel kapcsolatban a ránctalanítási
hatás tartósságával összefüggésben megfogalmazott hatékonysági állításaival megvalósította
az Fttv. 6. § (1) bekezdés bg) pont szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette az Fttv. 3.
§ (1) bekezdését.
IX.8. A jogi értékelés összefoglalása
123.

Az eljáró versenytanács a jogi értékelés keretében megállapította, hogy

-

a készülék általános ránctalanító hatására vonatkozóan a jogsértés megállapításához a
GVH rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek, és további eljárási
cselekményektől sem várható eredmény. Ezért ebben a tekintetben az eljárást a Ket. 31.
(1) bekezdés i) pontja alapján megszüntette;

-

ugyanakkor az eljárás alá vont, az Fttv. 14. § által megkívánt módon nem tudta igazolni a
termék megelőzési funkciójára utaló állításokat. Erre tekintettel az eljáró versenytanács
megállapította, hogy a Newa készülék vonatkozásában közzétett, ráncok kialakulását
megelőző hatás megjelenítéséhez kötődő kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv.
6. §-a (1) bekezdésének bg) alpontjában szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette
az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését;

-

a készülék alkalmazásával elérhető gyors ránctalanító hatással összefüggésbe hozható
állításokra vonatozóan az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont
vállalkozásnak a Newa készülék vonatkozásában közzétett gyors ránctalanítási hatásai
kapcsán közzétett állításait az Fttv. 14. §-a által megkívánt módon igazolni nem tudta,
ezért e tartalom megjelenítéséhez kötődő kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv.
6. §-a (1) bekezdésének bg) alpontjában szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette
az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését;

-

a ránctalanítás tartósságával összefüggésbe hozható állításokra vonatozóan az eljáró
versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak a Newa készülék
vonatkozásában közzétett tartós ránctalanítási hatásai kapcsán közzétett állításait az Fttv.
14. §-a által megkívánt módon igazolni nem tudta, ezért e tartalom megjelenítéséhez
kötődő kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének bg)
alpontjában szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1)
bekezdését.

IX. 9. Az eljárás alá vont felelőssége
124.
Figyelembe véve az Fttv. 9. § (1) bekezdésének rendelkezését és azon tényeket, hogy
jelen esetben az eljárás alá vont részesedett a termékek értékesítéséből származó bevételből,

23.

egyértelműen rögzíthető, hogy a Vitaminsziget Kft.-nek a vizsgált magatartás megvalósítása
közvetlen érdekében állt, így a felelőssége megállapítható.
IX. 10. Jogkövetkezmény
125.
A jogsértés Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján történő megállapításán
túlmenően az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján meg
megtiltja a fenti magatartás további folytatását az eljárás alá vont számára a fogyasztók
érdekeinek védelme érdekében. Az eltiltás teljesítése utóvizsgálatban ellenőrizhető.
126.
Az eljáró versenytanács bírság kiszabását is szükségesnek tartotta az eljárás alá
vonttal szemben a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése alapján. Az eljáró versenytanács a bírság
összegét a Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének, illetőleg a GVH Elnökének és a Versenytanács
Elnökének 2/2015. számú, a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság
meghatározásának szempontjairól kialakult versenytanácsi gyakorlatot rögzítő közleményben
foglaltaknak megfelelően határozta meg.
127.
A kiszabandó bírság összegének a meghatározása alapvetően négy, egymást követő
lépésben történik. Az eljáró versenytanács először meghatározza a bírság kiinduló összegét,
majd az adott ügyben figyelembeveendő, a jogsértés súlyát, hatását enyhítő és súlyosító
körülmények mérlegelésével meghatározza a bírság alapösszegét. Ezt követően –
amennyiben indokolt – az esetleges korrekciós tényezőkre tekintettel megváltoztatja az
alapösszeget, végül figyelemmel van a bírság maximális összegére mint korlátra.
128.
A bírság kiinduló összegének megállapításakor az eljáró versenytanács a jogsértő
tájékoztatással kapcsolatos kommunikációs költségekből indult ki. A feltárt jogsértő állítások
jellemzően nem ismert költségű eszközökön jelentek meg. Az ismert költséggel járó
kommunikációs eszközök közül a jogsértő állítások csak az Óriásplakát 2. eszközön volt hosszabb ideig - látható, míg a jogsértő állítást nem tartalmazó Óriásplakát rövidebb ideig.
Erre tekintettel az óriásplakátok 311.400 34,- Ft összköltségét arányosítva annak csak egy
kisebb részét számította be az eljáró versenytanács a bírság kiinduló összegébe. Ennek
összegét 50.000, Ft-ban állapította meg az eljáró versenytanács.
129.

A bírság alapösszegének a meghatározása során az eljáró versenytanács

-

közepes enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az eljárás alá vont a
versenyfelügyeleti eljárásra tekintettel a termék aktív reklámozását felfüggesztette;

-

kisebb enyhítő körülményként, hogy a termék kommunikációjának részleteire
vonatkozóan a gyártó konkrét utasításokat adott a forgalmazónak, amelynek azt követnie
kellett;

-

kisebb enyhítő körülményként, hogy a megelőzésre vonatkozó reklámállítások a teljes
kommunikációnak csak viszonylag kis hányadát tették ki azokban a médiákban
(weboldalak), amelyek egyébként a reklámköltségek között nem szerepeltek;

-

kiemelt súlyosító körülményként a jogsértéssel elért előnyt (a termék fogyasztói árára is
tekintettel), mely tekintetében megállapítható, hogy a jogsértő magatartással jelentős

34

A Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat szerint az eljárás alá vont vállalkozás – erre vonatkozó információ
hiányában - nem tud nyilatkozni az általa megrendelt attrap és adwords hirdetések tartalmáról, így az ezeken megjelent
tartalmat az eljáró versenytanács nem értékelte a versenyfelügyeleti eljárásban.

24.

bevételre tett szert az eljárás alá vont vállalkozás, amelyet a becsatolt értékesítési adatok
is alátámasztanak;
-

enyhén súlyosító körülményként azt, hogy az eljárás alá vont magatartása (alacsonyabb
fokban, de) felróható;

130.
Az eljáró versenytanács a fenti enyhítő és súlyosító körülményeket mérlegelve
határozta meg a bírság alapösszegét, majd végül 100.000,- Ft, azaz százezer forint
versenyfelügyeleti bírságot tartott indokoltnak.
131.
Az eljáró versenytanács a fenti bírságösszeget megvizsgálta abból a szempontból is,
hogy kellő elrettentő erőt képvisel-e, tekintettel az ügy összes körülményére, a speciális és
generális prevenció elveit figyelembe véve, valamint, hogy nem fogja-e meghaladni a
törvényi maximumot. E szempontok alapján a fent megállapított bírság korrekcióját nem
tartotta szükségesnek.
X.
Egyéb kérdések
132.
A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – a Tpvt.
eltérő rendelkezése hiányában - a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni a törvényben
meghatározott kivételekkel.
133.
A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni,
függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. A Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2a) bekezdése szerint a keresetlevél
benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a
végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig az eljáró
versenytanács nem foganatosítja.
134.
Az eljárás alá vont részletfizetési kérelmet terjesztett elő. Ekörben mindössze annyit
közölt, hogy az egyösszegű bírság megfizetése ellehetetlenítené, aminek alátámasztására
mindössze arra hivatkozott, hogy a vállalkozás 2014-ben veszteséges volt. Nem közölte
azonban azt az összeget, amelynek valamilyen időszak szerinti rendszeres megfizetésére még
képes lenne. További indokok benyújtását ugyan kilátásba helyzete, de erre már csak azért
sincs mód, mert az erre vonatkozó egyértelmű felszólítás az eljáró versenytanács részéről
2015. november 5-i tárgyaláson elhangzott. A fentiekre, valamint a megállapított bírság
viszonylag alacsony mivoltára tekintettel az eljáró versenytanács a részletfizetési kérelmet
elutasította.
135.
A KKV-re vonatkozó törvény módosítás szerint, a Tpvt. 2015. június 19-től hatályos
76. § (1) bekezdésének l) pontja értelmében az eljáró versenytanács bírságfizetés nélküli
figyelmeztetést alkalmazhat (a rendelkezés hatályba lépését követően indult ügyekben) arra
vonatkozó kötelezettség előírása mellett, hogy az ügyfél alakítson ki a versenyjogi
előírásoknak megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet
(megfelelőségi program). Tekintettel arra, hogy jelen eljárás a módosítás hatályba lépése előtt
indult, ennek alkalmazására jelen eljárásban nem volt mód.
136.
A bírságnak a GVH 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája
javára történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő
25.

- az eljárás alá vont neve,
- versenyfelügyeleti eljárás száma,
- a befizetés jogcíme (bírság).
137.
A Ket. 140. §-ának (1) bekezdése értelmében a végrehajtást megindító hatóság vagy a
bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A Ket. 140. §-ának (3) bekezdése szerint a
végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a
végrehajtást, ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta,
és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal.
138.
A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre
eleget nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi pótlék
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
139.
A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a GVH megindítja a határozat
végrehajtását. Az eljáró versenytanács tájékoztatja a kötelezetteket, hogy a Tpvt. 90/A. §ának (1) bekezdése alapján a GVH által kiszabott, teljesítési határidőben meg nem fizetett
bírság (valamint a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi
pótlék) behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik.
140.
A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja. A
végzés elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82. §-a, illetve a Ket. 98. §-a (3) bekezdésének c)
pontja, a végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Ket. 96. §-a biztosítja.
Budapest, 2015. november 18.

dr. Bara Zoltán sk.
előadó versenytanácstag
dr. Berki Ádám sk.
versenytanácstag

dr. Szoboszlai Izabella sk.
versenytanácstag
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1. MELLÉKLET – Kommunikációs költségek
1. Kommunikációs eszközök költségei, gyakorlat elterjedtsége
Reklámköltségek 35:
Honlap

Óriásplakát

nem fut
rajta
hirdetés

bérleti díj
gyártási ktg

+

Plakát A/3

Szórólap A/5

saját
nyomatóval

saját
nyomatóval

Attrap

Adwords

311 400 Ft

Összköltség

311 400 Ft

Honlap megjelenési adatok 36:
Hely

Hely jellege

Darabszám

Megjelenési
időtartam

Méret

newa.hu

internet

1

2013.09.29-től
folyamatosan.

teljes oldal

newme.hu

internet

1

2013.12.15-től
folyamatosan

1/3 oldal

vitaminsziget.com

internet

1

2014.01.01-től
folyamatosan

1 terméknyi
megjelenítés

Szórólap megjelenési adatok 37:
Hely

Budaörs
Budapest

Hely jellege

Darabszám

Megjelenési
időtartam

Méret

iroda-üzlet
üzlet

30
10

2014.01.01-04.30
nincs róla tudomása

210X297mm
210X297mm

Óriásplakát megjelenési adatok 38:
Hely

Hely jellege

Budapest, XI.kér. Egér út-Ml-M7 feletti Város,
felüljárótól 50m-re Délre (Lágymányosi híd szabadtér
felé)
Város,
Budapest, Xl.ker., Balatoni út 8 + 200 km
szabadtér
Budapest, Xl.ker., Hunyadi út - Mezőkövesd Város,
u. sarok előtt 50 m-rel,
szabadtér

Darabszám

Megjelenési
időtartam

Méret

Utca,

1

2014.02.01-02.28.

5,04X2,38m

Utca,

1

2014.02.01-02.28.

5,04X2,38m

Utca,

1

2014.02.01-02.28.

5,04X2,38m

35

Lásd: Vj/21-5/2015. számon nyilvántartott irat.
Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
37
Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
38
Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
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Budapest, XV.ker., Pálya u. - M0 aluljárótól Város,
szabadtér
30 m-re (Auchan felé)
Budapest,XVI.ker., Szabadföldi út - Lapát u. Város,
szabadtér
;
Budapest, III. kér., Rákóczi út 21. centrum Város,
felől jövet, bal oldalon
szabadtér
Budapest, M3 metró, Nyugati pályaudvar Zárt tér,
megállóban, Újpest felé
megálló

Utca,

1

2014.02.01-02.28.

5,04X2,38m

Utca,

1

2014.02.01-02.28.

5,04X2,38m

Utca,

1

2014.06.01.-06.
31.

5,04X2,38m

metró

1

2014. 06.01.-06. 31.

5,04X2,38m

Utca,

1

2014. 06. 01.-06. 31.

5,04X2,38m

metró

1

2014.07.01.-07.
31.

5,04X2,38m

Utca,

1

2014. 07.01.-07. 31.

5,04X2,38m

Pécs, Komlói út 173

Város,
szabadtér
Budapest, M3 metró, Nyugati pályaudvar Zárt tér,
megálló
megállóban, Újpest felé,
Budapest, III. kér., Rákóczi út 21. centrum Város,
szabadtér
felől jövet, bal oldalon

Plakát viszonteladóknál megjelenési adatok 39:
Hely

Hely jellege

Darabszám

Megjelenési
időtartam

Méret

Pure Store Kft.
1037 Bp.Bokor utca 2.

Üzlet

1

594X841mm

Medica Humana Kft. 1101 Bp. Fő utca 5658

Üzlet

1

nincs róla
tudomásunk
nincs róla
tudomásunk

594X841 mm

Egyéb Google Adwords megjelenési adatok 40:
Hely
newa.hu

internet

Darabsz
ám
1

newme.hu

internet

1

39
40

Hely jellege

Megjelenési időtartam

Méret

2013.11.07. -2013.12.31.
2014.04.01-2014.09.18.
2014.10.01.10.10.
2013.11.15-2014.01.31
2014.05.03-05.24.

80 karakter

80 karakter

Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
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2. MELLÉKLET
IV.2. A kommunikációs üzenetek részletes megjelenési helye, ideje és tartalma
IV.2.1. Internetes médiumokban
IV.2.1.1. http://www.vitaminsziget.com 41
2014. január 1. napjától folyamatosan 42
Newa™ 3DEEPŸŸ rádiófrekvenciás otthoni ránctalanító készülék
Newa™ 3DEEP = célzott ránctalanítás, látványos arcfeszesítés, fájdalommentes bőrfiatalítás, otthon, könnyedén! Ugye milyen fantasztikus lenne, ha:
reggelente
Enciklopédia
Cikkek
NEWA™ 3DEEP rádiófrekvenciás bőrfiatalító technológia
A NEWA™ 3DEEP rádiófrekvenciás technológia a legeredményesebb bőrfiatalító módszer! A világon nők milliói keresik az olyan termékeket, amivel
ápolhatják
Előtte-utána képek a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító gép használatakor
Tekintse meg ezeket a lenyűgöző előtte-utána képeket, melyek a Newa™ 3DEEPŸ ránctalanító eredményeit prezentálják! Kattintson ide a vásárlói
tapasztalatokért
Hogyan kezeljem magam a Newa™ otthoni ránctalanító géppel?
Hányszor, hány percig, mit fogok érezni? Hányszor és hány percig kezeljem magam a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító géppel? Egy ránctalanító
kúra
Vásárlók tapasztalatai a Newa™ 3DEEPŸ otthoni ránctalanító géppel
Olvasson vásárlói véleményeket! Kattintson ide bőrgyógyászok tapasztalataiért ....
... ki az Endymed Medical által kifejlesztett Newa™ bőrfiatalító, ránctalanító rendszert. Miután
A FashionTime.hu tesztelte a Newa ránctalanító készüléket!
Melyik nő számára ne lenne vonzó az ígéret, hogy tartósan lefelezheti ráncait? ....
... elé egy hónappal ezelőtt... ...amikor felkértek a Newa otthoni bőrfiatalító készülék tesztelésére.
Hogyan működik a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító technológia?
Ez a rádiófrekvenciás technológia természetesen stimulálja a kollagén ....
... ki és a színtónusa is javul. Hasznos linkek: A Newa™ 3DEEP® rádiófrekvenciás ránctalanító
Mi a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító technológia hatása?
A professzionális szalongépek egyik vezető gyártója, az EndyMed kifejlesztette a 3DEEP technológiát, mely a rádiófrekvenciás kezelések legújabb
generációját
Mi köze a ráncosodásnak a kollagénhez?
Ha a kollagén mennyisége csökken, akkor a bőr tartása, feszessége romlik. ....
...
A rádiófrekvenciás ránctalanító eljárások története
Az elektromos áram által keltett rádiófrekvenciás rezgést több mint 80 ....
... bővebben itt olvashat, kattintson ide! >>> A Newa™ 3DEEPŽ rádiófrekvenciás ránctalanító
Bőrfeszesítő, ránctalanító eljárások
A ráncok kezelésére számos mód van: ránctalanító krémek, lézeres ránctalanítás, ....
... bővebben itt olvashat, kattintson ide! >>> A Newa™ 3DEEPŽ rádiófrekvenciás ránctalanító
41
42

Vj/21-10/2015.
Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
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Amit a ráncosodásról tudni érdemes
Bőrünk tartását a kötőszöveti rostok adják, melyek a kor előrehaladtával ....
... bővebben itt olvashat, kattintson ide! >>> A Newa™ 3DEEPŽ rádiófrekvenciás ránctalanító
Miért és mikor alakulnak ki a ráncok?
A kor előrehaladtával ráncok jelennek meg az arcunkon, de ennek a legritkább ....
...
Ránc-stop a fa alá: kényeztető ajándék a tartósan sima arcbőrért!
Rádiófrekvenciás arckezelés otthon, a 3DEEP® csúcstechnológia erejével, ....
... testvérnek és barátnőnek is ideális ajándék a Newa™, mely egy professzionális rádiófrekvenciás
Bőrgyógyászok tapasztalatai a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanítással
Az alábbiakban néhány bőrgyógyász tapasztalatát olvashatja el a 3DEEP ....
... Kattintson ide a vásárlói tapasztalatokért a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító géppel
Tartós és látványos bőrfiatalítás egy tenyérnyi otthoni készülékkel!
A mai rohanó világban keveset alszunk, kevés vizet fogyasztunk, és ez bizony ....
... alkalmazza készülékeiben. Bőrfiatalítás otthon a Newa™ 3DEEP® készülékkel Ezzel
http://www.vitaminsziget.com/termek.php?id=1454&katId=625
NEWA™ 3DEEP rádiófrekvenciás bőrfiatalító technológia
A világon nők milliói keresik az olyan termékeket, amivel ápolhatják arcukat és/vagy mérsékelhetik az öregedés fel-felbukkanó jeleit.
Ránctalanítás, bőrfeszesítés, bőrfiatalítás, de hogyan?
Ám azt kevesen tudják, hogyha valódi bőrfiatalító, ránctalanító eredményre vágynak, ahhoz olyan rendszer kell, ami ténylegesen lejut a bőr mélyebb
rétegeibe. Ilyen a rádiófrekvenciás technológia, ami belülről fiatalítja a bőr szerkezetét, nem csak felületesen hidratál, mint a többi ránctalanítónak
titulált, ideiglenes módszer.
Ahogy egyre öregszünk, a bőr rugalmasságáért és feszességéért felelős kollagén és elasztinrostok sajnos megnyúlnak, és egyre kevesebb termelődik
belőlük, emiatt kezd ráncossá és megereszkedetté válni a bőr. A rádiófrekvenciás bőrfeszesítő technológia mindkét fenti problémára hat: egyrészt a
rádiófrekvenciás hőenergia lejut a bőr mély rétegeibe, ott megerősíti a meglévő kollagén rostokat, valamint beindítja újabb kollagén és elasztin rostok
termelését is – így biztosítja a látványos bőrfiatalító eredményt.
A 3DEEP® rádiófrekvenciás bőrfiatalító, ránctalanító technológia a legmodernebb
A jelenleg elérhető rádiófrekvenciás ránctalanító eljárások közül az izraeli EndyMed Medical által kifejlesztett 3DEEP® hexapoláris rendszer a
legmodernebb. Ez a technológia azért egyedülálló hatékonyságú, mert hexapoláris, azaz 3 elektródapárt = 6 elektródát alkalmaz, így a
rádiófrekvenciás hőhatás mélyebbre tud lejutni, és sokkal célzottabban is, mint a csupán 2 elektródával dolgozó, régi rádiófrekvenciás kezelések.
Hogyan működik 3DEEP® rádiófrekvenciás bőrfiatalító, ránctalanító technológia?
A 3DEEP® rádiófrekvenciás kezelés során a hő hatására a bőr irharétege felmelegszik, a kollagénrostok „összerántódnak”, így jön létre az azonnali
bőrfeszesítő hatás. A kúraszerű alkalmazás révén pedig felserken a kollagéntermelés, beindul a természetes bőrmegújuló folyamat, így a bőr
visszanyeri tartását, a hatás pedig hosszantartó.
Newa™ 3DEEP®: új fejezet a bőrfiatalítás, ránctalanítás történetében
Az EndyMed Medical az esztétikai kezelő rendszerek élenjárójaként addig nem nyugodott, amíg a 3DEEP® rádiófrekvenciás technológia orvosesztétikai minőségét és tudását bele nem építette egy tenyérnyi méretű készülékbe. Így született meg a Newa™, ami tartós, és az esztétikai szalonok
eredményével azonos bőrfiatalítást tesz lehetővé, méghozzá OTTHON! A Newa™ 3DEEP® a világon az egyetlen olyan rádiófrekvenciás készülék, amit
otthoni használatra engedélyezett az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA). A beépített biztonsági szenzoroknak
köszönhetően szakember segítsége nélkül is használható. Ezt az innovatív találmányt tavaly Edison-díjjal is kitüntették: orvostudomány-esztétika
kategória bronzérmet kapott.
Elsöprő erejű eredmények Newa™ 3DEEP®: célzott bőrfiatalítás és látványos ránctalanítás
A Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító, ránctalanító készülékkel végzett klinikai tanulmányok átlagosan 25%- 45%-os ránccsökkenést mutattak. A Newa™
3DEEP® bőrfiatalító, ránctalanító kezelések eredményeképp nemcsak a ráncok csökkennek, hanem a bőr feszesebb, rugalmasabb és simább lesz,
csökken a petyhüdtsége, javul a tónusa is. Összességében az arcbőr sokkal ápoltabbnak, frissebbnek és fiatalosabbnak néz ki. Ezen eredményeket
nemcsak klinikai tanulmányok, hanem több 10.000 elismert bőrgyógyász, orvosi szakember és persze rengeteg hétköznapi, sugárzó arcú vásárló
tapasztalata támasztja alá.
Hogyan kezeljem magam a Newa™ otthoni ránctalanító géppel? Hányszor, hány percig, mit fogok érezni?
Hányszor és hány percig kezeljem magam a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító géppel?
Egy ránctalanító kúra hossza 1 hónap. A kúra során heti 5X kezelje magát. Ennek lejárta után érdemes heti kétszeri fenntartó kezelést alkalmazni. Egy
kezelési ciklus 4 perc/terület. A maximális kezelési idő tehát max. 24 perc.
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Hogyan kezeljem magam a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító géppel?
Finoman, körkörös mozdulatokkal mozgassa a készüléket. Tekintse meg ezt a videót, mely részletesen bemutatja a Newa™ 3DEEP otthoni ránctalanító
gép használatát.
Mit fogok érezni a Newa™ 3DEEP kezelés közben?
A kezelés alatt kellemes meleget érez a felhasználó. A kezelés után enyhe pirosság felléphet a kezelt területen, de ez hamar elmúlik.
Vásárlók tapasztalatai a Newa™ 3DEEPŸ otthoni ránctalanító géppel
Rádiófrekvenciás ránctalanítás tapasztalat - G.W., 45 éves, high-tech marketing szakember
,,Amikor 40 éves lettem, felfedeztem egy új ráncot a bal szemem közelében. Senki sem látta, de engem zavart. Úgy éreztem, változtatnom kell azon,
ahogy bőrömmel törődök, de nem tudtam, milyen irányba induljak. Valami intenzív dologra gondoltam, mint injekciók, vagy esetleg egy kevésbé
invazív kémiai peeling. De azok az eljárások olyan drágák! Elkezdtem különböző lehetőségek után kutatni, és egy orvos barátom javasolta, hogy
próbáljam ki az Endymed Medical által kifejlesztett Newa™ bőrfiatalító, ránctalanító rendszert. Miután olvastam a 3DEEP technológiáról, és láttam az
elképesztő eredményeket, amit a klinikai vizsgálatokban elértek, rájöttem, hogy a Newa™ 3DEEP pontosan az, amit kerestem. Ez egy több éves
tudományos tesztelésen alapuló, könnyen használható rendszer. A kezelések nagyon kellemesek, és az eredmény láthatóan észlelhető már az első
kezelés után is. Azt is észrevettem, hogy a hidratáló krémek jobban beszívódnak a bőrömbe és hatékonyabbak, ha közvetlenül a kezelések után
használom őket. Az egyik legkellemesebb meglepetésem az volt, ahogy a Newa™ 3DEEP a pattanásaimra hatott. Nem hiszem el, hogy 40 évesen még
mindig vannak pattanásaim, mégis olyan gyakran pattogzik ki az arcom. Általában ecsetelőt alkalmazok a leszárításukra, de mostanában azt
tapasztaltam, hogy ha rögtön alkalmazom a Newát™, amikor egy kis duzzanatot észlelek, a pattanás vagy eltűnik, vagy nagyon apró lesz és alig
látható. A Newa™ aktivátor gél szintén kellemes része a csomagnak, mivel sima érzést hagy a bőrömön, lágynak és felfrissültnek érzem. Ez egy
csodálatos rendszer. És az eredmények magukért beszélnek. Mióta elkezdtem használni a Newát™, nem kell eljárnom a kozmetikusomhoz, ami időt
és pénzt is megtakarít számomra. Annyira örülök a Newámnak™, és még boldogabb vagyok azoktól az elismerő szavaktól, amiket a barátaimtól és
családtagjaimtól kapok.”
Rádiófrekvenciás ránctalanítás tapasztalat - A.A., 56 éves, értékesítési munkatárs - ránctalanítás
,,Eldöntöttem, hogy tennem kell valamit az óra megállítása érdekében. Féltem egy plasztikai beavatkozástól, és a kémiai anyagok arcbőröm alá
injekciózásának gondolata sem töltött el megnyugtató érzéssel. Utálom a rendelőket és az injekciók gondolatától borsódzik a hátam! És akkor
hallottam a Newáról™. Először szkeptikus voltam, de miután néhány Newát™ használó hölgy személyes történetét hallottam, végül úgy döntöttem,
hogy teszek egy próbát. És olyan boldog vagyok, hogy ezt megtettem! Az eredmények azonnaliak voltak. Szeretem a Newa™ 3DEEP használatának
kényelmét, amikor éppen nekem jó. A Newát™ könnyű használni, és kellemes, meleg, lazító érzésem van az egész kezelés alatt. A legjobb rész a
bőröm kinézete és érzése minden kezelést követően. Igazán feszesebbnek és sugárzóbbnak érzem a bőrömet. A közvetlen hatás annyira elképesztő,
hogy a Newát™ biztosan minden speciális alkalom előtt használni fogom. Csak néhány Newa™ 3DEEP kezelés már olyan különbséget jelent a bőröm
megjelenésében, hogy alig várom, hogy láthassam, hogy nézek ki a teljes, egy hónapos kúra befejeztével.”
Rádiófrekvenciás ránctalanítás tapasztalat -G.H., 52 éves, egyetemi előadó
,,Mostanában egyre több apró ráncot kezdtem felfedezni az arcomon, és azt, hogy itt is, ott is ereszkedik a bőröm. Ezért gondoltam, hogy ideje valami
erőteljesebb kezeléshez folyamodni. Úgy éreztem, az általános napi kezelési rutin már nem elégséges az én koromban. A bőröm egyébként eléggé
száraz és világos. Fiatal korom óta rendszeresen használtam hidratáló krémeket, és igyekeztem védeni bőröm a naptól. Mikor a ráncaim még
észrevehetőbbek lettek, hirtelen elkezdtem aggódni. A bőrgyógyászom azt mondta, hogy semmilyen kozmetikai kezelés nem tünteti el a már kialakult
ráncokat. Azon kaptam magam, hogy egyre drágább krémeket használok anélkül, hogy igazán éreztem volna hatásukat. Azt gondoltam tehát, hogy
invazívabb eszközökhöz folyamodok, mint a botox vagy facelift. Ekkor felfedeztem a Newát™, és el kell mondjam, hogy elkápráztattak az eredmények.
Abban a pillanatban, amikor kipróbáltam a Newa™ 3DEEP kezelést, éreztem, hogy megtaláltam, amit kerestem: egy tökéletes rendszer egy gyönyörű,
fiatalabb és frissebb bőrhöz. Olyan egyszerű használni. Tetszik, hogy csak be kell dugnom a konnektorba, fel kell vinni az elektródáira egy kis Newa™
Activator gélt, és kezdhetem kezelni a bőrömet. Már rögtön az első kezelés után éreztem a különbséget a bőrömön – és látható is volt! Nagyon sok
dicséretet kaptam a bőrömmel kapcsolatban, miszerint jobban és frissebbnek néz ki.”
A FashionTime.hu tesztelte a Newa ránctalanító készüléket!
,,Melyik nő számára ne lenne vonzó az ígéret, hogy tartósan lefelezheti ráncait? Ráadásul saját otthonában, egy orvosi minőségű luxuskezeléssel! Mi
is elcsábultunk, teszteltünk és ámultunk.
Hatalmas várakozással néztem az exkluzív ránctalanító kúra elé egy hónappal ezelőtt...
...amikor felkértek a Newa otthoni bőrfiatalító készülék tesztelésére. Vonzó volt a lehetőség, hogy végre egy professzionális ránctalanító kezelés
hatását érezhetem a bőrömön. És egyébként is régóta próbáltam szabadulni a kínzó tudattól, hogy a negyedik X-en túl már semmi sem elég hatékony
a ráncok ellen.
Ránctalanítás - titkos arcfeltöltő összetevők nélkül
Az ígéret szerint a Newa merőben más, mint a többi otthoni ránctalanító készülék. Egyrészt mert nem hatóanyagokkal dolgozik, így nem kell hozzá
semmilyen titkos (és átmeneti-hatású) szérum. Tehát ideiglenes hidratálás és lifting helyett valódi és tartós ránccsökkentést nyújt.
Másrészt a Newa a világon az egyetlen otthoni gép, amelybe a bőrgyógyászok professzionális 3DEEP bőrfeszesítő technológiáját sikerült beépíteni.
(Ezzel 2013-ban az Edison Innovation bronzérmét is elnyerte.)
Ilyen csinos kis „biográfia” után már meg sem lepődtem, hogy klinikai tesztekben átlag 45%-os ránccsökkenést produkált az otthoni 3DEEP
rádiófrekvenciás szerkezet. Arra azonban egyre kíváncsibb lettem, hogy az én híresen száraz és ráncosodásra hajlamos bőrömmel mit fog majd
kezdeni.
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Klinikai tanulmányok
A Newa készülék klinikai tesztelésének résztvevői 1 hónapos kúra után átlagosan 25%-os ránccsökkenést értek el. A kezeléssorozat befejezése után 3
hónappal pedig a ránccsökkenés mértéke már átlagosan 45%-os volt, az értékelést végző független bőrgyógyászok szerint.
Első tapasztalataim a Newa ránctalanítóról
Már az első kezelés után megértettem, miért beszélnek szuperlatívuszokban a Newáról mindazok, akik egyszer is próbálták. A készülék rendelkezik
egy azonnali bőrfeszesítő hatással, ami – bár csak néhány óráig tart – tényleg lenyűgöző. És szerencsére a kezelések tartós bőrfiatalító hatására sem
kellet sokat várni!
A Newa készüléket 1 hónapon keresztül (összesen 20 alkalommal) használtam a teljes arcomon, területenként 4 percig. Semmi másra nem volt
szükségem a kúrához, csupán a készülékre és egy tubus kontakt gélre, amely a 3DEEP rádióhullámokat képes a bőrbe juttatni.
A kezelés meglepően kellemes: nyoma sem volt benne annak csípő érzésnek, ami egyes ránctalanító eljárásokra jellemző. A Newa bőrfiatalítás inkább
egy meleg masszázshoz hasonlított. További pozitívum, hogy elég gyorsan végeztem a kezelésekkel, így nem volt tortúra és nem is fosztott meg sok
szabadidőtől.
Kevesebb ránc, feszesebb arc!
Bár százalékban nem tudnám kifejezni saját eredményeimet, a változás, amit 1 hónap elteltével látok, tényleg lenyűgöző! A szám körüli terület, a
szemem környéke, valamint az orcám is láthatóan simább és feszesebb. A ráncaim jóval halványabbak, az arcom pedig gyönyörűen megemelkedett,
és valahogy a tónusa is megváltozott. Sokkal fiatalosabbnak látszik és ezt többen is észrevették! Talán a szám környékével vagyok a leginkább
elégedett, de annak is igazán örülök, hogy a bosszantó szarkalábakat végre sikerült csökkentenem.
Hosszantartó ránc-stop
A további eredményeket is kíváncsian várom, hiszen az ígéret szerint még nem ért véget a változás. A kezelésekkel aktivizált bőrsejtjeim a következő
3-6 hónapban egyre több új kollagént és elasztint termelnek majd, így bőröm állapota ez idő alatt fokról-fokra javulni fog.
Bár fenntartó kezelésekre jó ideig nem lesz szükségem, expressz feszesítésre és hatásfokozásra továbbra is fogom használni a készüléket, hetente
kétszer. Sőt, már újabb területek (dekoltázs, nyak, toka) ránctalanítását is tervezgetem, hiszen mint kiderült, ezekben a zónákban is igen
eredményesen használható a Newa bőrfiatalító készülék!"
Hogyan működik a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító technológia?
Ez a rádiófrekvenciás technológia természetesen stimulálja a kollagén formációt.
A 3DEEP® rádiófrekvenciás ránctalanító technológia működése és hatása
A rádiófrekvenciás energia lejut a bőr mély rétegeibe, ahol az új kollagén és elasztin termelődik. Itt megerősíti a meglévő kollagén rostokat és
beindítja az új kollagén és elasztin rostok termelését. A bőr irharétege felmelegszik a kollagén átalakulás stimulálása céljából, persze anélkül, hogy a
bőr felső hámrétegét túlmelegítené.
3DEEP® rádiófrekvenciás ránctalanító kezelés előtt, alatt és után
Előtt: az irhában a kollagén rostok minősége csökkent mértékű a kollagén képződés romlása miatt. Emiatt a bőr vékonyabb, lazább, így könnyebben
ereszkedik meg és könnyebben jönnek létre rajta ráncok.
Alatt: a kollagén rostok biztonságosan és fájdalommentesen melegszenek fel és húzódnak össze a rádiófrekvenciás energia hatására, ami célzottan jut
az irharétegbe, hogy ott stimulálja a kollagén átalakulást. Már a kezelés alatt érezhető némi közvetlen feszesedés, ami a bőr megújulásának és
felfrissülésének élményével jár. A rádiófrekvenciás bőrfeszesítésből eredő hő egy kellemes meleg, masszírozó érzést kelt a kezelési területén.
Után: a kollagén megfeszül, ez megújult, feszes érzést kelt az arckezelést követően. A rádiófrekvenciás arckezelés ezt követően további kollagén
átalakulást és kollagén termelést serkent, így a folyamatot rendszeresen kell ismételni a kívánt kollagénépítő hatás eléréséhez.
A 3DEEP® rádiófrekvenciás ránctalanító technológia hatása
A kezdeti 1 hónapos 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító kezelést követő pár héttel kezdődően új kollagén jön létre és a kollagén termelés aktívabb
lesz. Ennek eredménye, hogy a bőr feszesebbnek néz ki, és a ráncok állapota javul. A 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító kezelés hatása, hogy az
arcbőr sokkal frissebbnek, fiatalosabbnak néz ki és a színtónusa is javul.
Mi a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító technológia hatása? A professzionális szalongépek egyik vezető gyártója, az EndyMed kifejlesztette a
3DEEP technológiát, mely a rádiófrekvenciás kezelések legújabb generációját képviseli.
A 3DEEP rádiófrekvenciás kezelés során
A 3DEEP technológia több forrásos (3 pár elektróda) fáziskontrollált rádiófrekvencia (RF) energiát alkalmaz, így a rádiófrekvenciás kezelések legújabb
generációját képviseli. A rádiófrekvenciás eljárások fajtáiról itt olvashat bővebben! >>>
Tulajdonképpen a lehető legkisebb energiamennyiséget alkalmazza a legnagyobb hatásfokkal. A kezelés során csak a kollagént tartalmazó rétegbe jut
az energia (a kezelőfej alatti területen).
Hogyan fejti ki a hatását a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító technológia?
A 3DEEP rádiófrekvenciás technológia alkalmazása során az irha kötőszövetének kollagén szövedéke felmelegszik.
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A hőhatás:
−

a már meglévő, de meglazult kollagén rostokat összerántja, így újra feszessé teszi a bőrt. Már az 1. kezelést követően látható a hatás egy
része.

−

hatására a kollagén rostok közötti keresztkötések (crosslinkek) felbomlanak, így a rostok könnyebben tudnak összeugrani, ezáltal a bőr
feszesedik.

−

javítja a szöveti vér- és nyirokkeringést, serkenti az anyagcsere-folyamatokat.

−

miatt megélénkül a fibroblasztok működése, ezek felelősek az új kollagén termeléséért.

A fentiek következménye, hogy a kezelés utáni hetekben a friss kollagén segítségével újraépül a bőr, és feszesebbé válik – mindez fiatalosabb külsőt
eredményez.
Mit tud a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanító technológia?
−

Csökkenti a bőr megereszkedését.

−

Javítja a bőr rugalmasságát.

−

Csökkenti a finom vonalak és ráncok megjelenését.

−

Javítja az arc keringését és a bőr tónusát.

Mi köze a ráncosodásnak a kollagénhez?
Ha a kollagén mennyisége csökken, akkor a bőr tartása, feszessége romlik. De mi az a kollagén?
A kollagénről pár szóban
A bőr irha rétegének fő alkotója a kollagén, ami tulajdonképpen a szervezetünk egyik fő szerkezeti fehérjéje. A kollagén egy hármas spirál szerkezetű
fehérje, olyan mintha 3 fonalat összetekernénk. Ahogy öregszünk, a kollagén mennyisége csökken, és ez a csavart szerkezet lazábbá válik. Ennek
eredménye, hogy a bőr tartása és feszessége csökken.
Mi kell a kollagén termelődéséhez?
A kollagént a kötőszöveti fibroblaszt sejtek termelik. A fibroblaszt sejtek megfelelő funkciója és stimulálása szükséges a megfelelő kollagén
termelődéséhez. A kollagén egy fehérje, aminosavakból épül fel, ezért termelődéséhez is megfelelő aminosavak bevitele is fontos. Ezek közül is a Lizin
és Prolin aminosavak vannak a legnagyobb mennyiségben, így azok bevitele különösen lényeges, főként a ránctalanító kezelések kiegészítésére. A
Lizin esszenciális, vagyis csak kívülről tudjuk bevinni, a Prolin szemi esszenciális, azaz csak korlátozott mennyiséget tudunk belőle előállítani, így ezt is
érdemes kívülről bevinni.
A rádiófrekvenciás ránctalanító eljárások története
Az elektromos áram által keltett rádiófrekvenciás rezgést több mint 80 éve használják az orvoslásban.
Hogyan működik a rádiófrekvenciás energia?
A rádiófrekvenciás energia a szövetekben gyorsan csillapodik, és eközben hőt termel. Ezt a hőhatást kezdetben kisebb kinövések leégetésére, vágásra
és vérzéscsillapításra alkalmazták és alkalmazzák a mai napig is. Az alkalmazások során szerzett tapasztalatok és a technika jobb megértése során a
technika kifinomultabbá vált. A hőhatás pontos helyét és mélységét jobban tudták kontrollálni és az orvosi alkalmazás mellett az esztétikai, szépészeti
beavatkozások része is lett a rádiófrekvencia. A rádiófrekvenciás hőhatás mértéke és mélysége az elektródák méretétől, távolságától, illetve az
alkalmazott frekvenciától függ. Az orvosi és esztétikai eszközök frekevenciájának felső határa 10 MHz-ig terjed.
Kozmetikai rádiófrekvenciás kezelések
Az első nem vágásra és égetésre alkalmazott rádiófrekvenciás orvosi kezelést a válltok kollagénjének összehúzására alkalmazták, igen nagy sikerrel. Ez
az eszköz bipoláris volt. Mivel a szépészeti kezelések fő területe a bőr, és fő célpontja a kollagén, a rádiófrekvencia alkalmazása ott is hamar
megjelent. A fő alkalmazási terület a ránckezelés volt és az is a mai napig.
Kezdetben monopoláris rendszerekkel próbálkoztak, de azok korlátai miatt hamar áttértek a bipoláris alkalmazásra, bár egyes kezelések esetén még
ma is alkalmaznak monopoláris eszközöket. A fejlesztések már új, multipoláris rendszereket is kitermeltek. A tripoláris rendszerekben egy pozitív
(föld) elektród és két negatív elektróda található, melyek felváltva adják le a rezgést. A tetra, hexa vagy oktopoláris rendszerekben bipoláris elektróda
párok vannak, tehát olyanok, mintha egyszerre több eszközt alkalmaznának.
Bőrfeszesítő, ránctalanító eljárások
ráncok kezelésére számos mód van: ránctalanító krémek, lézeres ránctalanítás, rádiófrekvenciás (RF) ránctalanítás, stb.
Ránctalanító krémek
A ránctalanító krémek nincsenek számottevő hatással a kollagénre, hiszen el sem jutnak a bőr mélyebb rétegeibe. Ezek csak a bőr víztartalmának
növelésével érik el hatásukat. A ránctalanító krémek csak akkor hatékonyak ránctalanítás szempontjából, ha valamilyen fizikai eljárással (mezoterápia,
elektroterápia, mikroáram stb.) együtt alkalmazzák őket.
Ránctalanító kezelések: lézeren és elektromágnesességen alapulva
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Ezek a bőr szöveteinek felmelegítésén alapulnak, és már tényleges hatást képesek kifejteni. A rádiófrekvenciás (RF) eljárások során az elektródák
között létrejövő elektromos rezgés melegíti fel szöveteket. A melegítő hatás mértéke függ a leadott frekvenciától, az energiától és az eszköz
felépítésétől. Épp ezért különböző eszközök különböző célra alkalmazhatóak.
A különböző hő-, és fényterápiás, illetve rádiófrekvenciás kezelések közvetlenül a kollagénrostok összehúzódása által érik el a ráncok kisimítását. A
lágylézerterápiás eszközök ezen felül úgynevezett biostimulációs hatásuk révén a kollagén és elasztin rostok újjáépülését is serkentik, ehhez azonban
hosszabb távú fenntartó kezelés is szükséges.
Ránctalanító eljárások plasztikai úton
Ezek a bőr meghúzása által simítják ki a ráncokat, így magára a kötőszövet állapotára nincsenek hatással. A botox típusú kezelések kis dózisú
idegbénító anyagot juttatnak a mimikai izmokhoz, így azok elernyedve eleresztik a fent említett izomműködés hatására kialakuló redőket.
Ránctalanítás: itt is fontos a megelőzés
Fontos tudni, hogy az idő kereke nem visszafordítható, így a ránctalanítás esetében is sokkal fontosabb megelőzés, pl.:
−

A bőr intenzív védelme már fiatal kortól kezdve (fontos a mindig megfelelően hidratált állapot).

−

A szabadgyök képződés kerülése.

−

A káros toxikus ártalmak mellőzése.

−

Antioxidánsokban gazdag zöldségdús táplálkozás.

Amit a ráncosodásról tudni érdemes
Bőrünk tartását a kötőszöveti rostok adják, melyek a kor előrehaladtával meggyengülnek – ez vezet a ráncok kialakulásához.
Miért alakulnak ki a ráncok a bőrünkön?
−

Egyrészt azért, mert a bőr emlékszik. Gondoljunk csak a sok homlokráncolásra! A jellegzetes mimikai mozgások okozta ráncok már korán
megjelenhetnek, és egyre inkább elmélyülnek.

−

Másrészt azért alakulnak ki ráncok a bőrünkön, mert a kor előrehaladtával a bőr mindhárom rétege elkezd vékonyodni, a kollagén és
elasztin rostok pedig meggyengülnek, megnyúlnak.

−

Harmadrészt a bőralatti zsírréteg mennyiségének csökkenése is mélyíti a ráncokat. Ezért van az, hogy idősebb korban a vékonyabb
emberek még öregebbnek tűnnek.

Kollagén és elasztin - a 2 kulcsszó a ráncosodásban
A kollagén rostok adják a bőr erejét és tónusát, az elasztin rostok pedig rugalmasságát. Ahogy korosodunk, a felhám elvékonyodik, a kollagén és
elasztin rostok pedig meggyengülnek, és az új rostok termelődése lelassul. Ezen szerkezeti változások hatására a bőr egyes helyeken meglazul, a bőr
megereszkedik.
A ráncosodás összefügg az életmódunkkal is
−

A bőr károsító hatásában nemcsak a szabadgyökök termelődése, hanem a kötőszöveti elsavasodás is szerepet játszik. Épp ezért a lúgosító
táplálkozás és kellő mennyiségű vízfogyasztás a ráncosodás megelőzésében is szerepet játszik.

−

Mivel a bőrünk található testünk legkülső részén, az találkozik először mindennel. Az UV sugárzás pedig a bőr oxidatív károsodásának egyik
legfőbb oka, és így a ráncosodásnak is.

−

A dohányfüst szintén számos szabadgyökös folyamat forrása. Nem véletlen, hogy a dohányosok bőre idővel sokkal szárazabb, ráncosabb,
sőt el is színeződhet.

Miért és mikor alakulnak ki a ráncok?
A kor előrehaladtával ráncok jelennek meg az arcunkon, de ennek a legritkább esetben szoktunk örülni. Most annak néztünk utána, hogy miért és
mikor alakulnak ki a ráncok!
Miért alakulnak ki a ráncok?
Egyrészt az évek múlásával a bőr regenerációs folyamata lelassul: egyre kevesebb vizet képes megtartani, szárazabb lesz, veszít rugalmasságából,
feszességéből. Ezen kívül gondoljunk csak a mosolygásra vagy a homlokráncolásra - az efféle cselekvések előbb-utóbb mimikai ráncokhoz vezetnek.
Másrészt külső, környezeti tényezők is okoznak ráncokat. Pl.: túlzott napozás, szoláriumozás, dohányzás, stressz, légszennyezés, mozgásszegény,
egészségtelen életmód, stb..
Mikor alakulnak ki a ráncok?
Ráncok a húszas éveinkben
Ilyenkor általában még feszes és üde az arcbőr, de előbb-utóbb elkezdődik a bőr természetes öregedési folyamata. 25 év alatt nem szükséges
ránctalanítani, inkább a megelőzésre célszerű koncentrálni, például a napsugárzás elleni védelemre.
Ráncok a harmincas éveinkben

34.

Ahogy közeledünk a 3. X felé, bőrünk egyre inkább kezdi elveszíteni a rugalmasságát, nedvességtartalmát, emiatt sokszor szárazzá és fénytelenné
válik, és bizony, megjelennek a ráncok is. Éppen ezért ilyenkor érdemes beszerezni egy ránctalanító krémet, lehetőség szerint olyat, ami rendelkezik
némi UV-védelemmel.
Ráncok a negyvenes éveinkben
40 év felett továbbcsökken a bőr zsírtartalma és kollagén termelése, egyre inkább hajlamos lesz a kiszáradásra és a ráncosodásra. Ebben a korban
anti-aging arckrém javasolt, bár nem fogja eltüntetni a ráncokat. Látványos ránctalanító eredmény nem ránctalanító krémekkel, hanem kozmetikai
kezelésekkel, esetleg műtéttel érhető el.
Ráncok az ötvenes/hatvanas éveinkben
Ebben a korban az arc feltehetően tele van mély ráncokkal és pigmentfoltokkal. A faggyúmirigyek ilyenkor már elégtelenül működnek, romlik a bőr
védekezőképessége, ezért sokszor tapasztalható petyhüdtség, megereszkedettség és bőrszárazság is.
Ránc-stop a fa alá: kényeztető ajándék a tartósan sima arcbőrért!
Rádiófrekvenciás arckezelés otthon, a 3deep-ranctalanito 3DEEP® csúcstechnológia erejével, a látványos és tartós ránctalanításért!
Ránctalanságot ajándékba!
A visszaszámlálás már megkezdődött, fogy az idő karácsonyig, most kell beszerezni a meglepetéseket. Anyukának, nagymamának, anyósnak,
sógornak, nagynéninek, testvérnek és barátnőnek is ideális ajándék a Newa™, mely egy professzionális rádiófrekvenciás technológiával működő
ránctalanító készülék. Nem kell többé elmenni a kozmetikusig a feszes arcbőrért: a csodaeszköz az eddig csak orvos-esztétikai központokban
alkalmazott, legmodernebb 3DEEP® bőrmegújító rendszer otthoni használatát teszi lehetővé!
Kényelmes, kellemes, hatékony és tartós – szalon színvonalú szolgáltatás otthon!
Ha nem csak alkalmi felfrissülésre, hanem tartósan fiatalos bőrre vágyunk, kúraszerűen kell kezeltetnünk arcbőrünket. A rendszeres kozmetikai
látogatások viszont pénztárcánk és szabadidőnk számára is igen megterhelők lehetnek. A Newa™ otthoni ránctalanító, bőrmegújító készülék
látványosan ránctalanít és eredménye hosszú ideig tart. Így nem kell kimozdulnunk otthonról, és akár késő este is végezhetjük a teljesen
fájdalommentes kezeléseket; a készülék használata kellemes, meleg, lágyan masszírozó érzést kelt bőrünkön.
Kíméletes módszer, mely mélyen a bőrben segít: kollagén-termelés indul!
A Newa™ szike, injekció és hatóanyagok nélkül fejti ki hatását: nem hidratálással vagy idegen anyagok bevitelével dolgozik a szépítő gép, hanem a
bőrünket ösztönzi arra, hogy saját kollagént termeljen, így tartós eredményeket érünk el vele. A készülék a ráncok kialakulásának legfőbb oka - a bőr
kollagéntermelésének csökkenése, valamint a meglévő kollagénrostok megnyúlása - ellen harcol. Már egyetlen kezelés észrevehetően fiatalosabbá
teszi az arcot, így fontosabb események, találkozók előtt „expressz” bőrfeszesítésre is bevethetjük.
Instant eredmények, hosszú távú fiatalság
A 3deep-ranctalanitó 3DEEP® hexapoláris rádiófrekvenciás hőenergia a meglévő kollagénrostokat rögtön összehúzza, így már az első kezelés is
látványosan rugalmasabbá, feszesebbé teszi a bőrt.
Kúraszerű, 20 kezelésből álló, területenként napi 4 perces alkalmazása új kollagén termelésére ösztönzi a bőrsejteket, ezáltal beindítja a bőr
újraépülésének természetes folyamatát. Miután megnő a kollagénrostok száma, a bőr visszanyeri tartását, sokkal feszesebb lesz. A bőrfiatalodás –
vagyis a fokozott kollagéntermelődés – 3-6 hónapon keresztül, a kúra befejeztével is tovább folytatódik, így a ráncok jelentősen és tartósan
csökkennek.
A módszer hatékonyságára világszerte, így az USA-ban, Izraelben, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Németországban, Franciaországban is
szakértők tucatjai esküsznek.
”A 3DEEP® technológia a kifinomult rádiófrekvenciás energiát használja a szövetekben. A többszörös RF forrásból származó vonzó és taszító erők
együttes használata az energiát az irha mély szöveteibe juttatja a felszín minimális felmelegítése mellett. A klinikai tapasztalatom alapján a Newa™
készülék következetesen éri el a bőrfeszesítő hatást, különösen az alsó arc és nyak területén, 100%-os ügyfél-elégedettséggel” – nyilatkozta a téma
kapcsán Daniel Cassuto, a milánói Catania Egyetem professzora, plasztikai és esztétikai sebész.
A készülék ára itthon 115 000 forint, mely tartalmazza a magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet, a kezelést pontról pontra bemutató videót DVD-n, a
tápegységet, a tárolótasakot, egy 130ml-es Newa™ Activator (vezető) gélt és a kiszállítás költségét.
Bőrgyógyászok tapasztalatai a 3DEEP rádiófrekvenciás ránctalanítással
lor Mayoral, MD, Board Certified Dermatologist, Coral Gables, Florida, USA
,,A 3DEEP(R) technológiával az RF energia 6 különböző elektróda között váltakozik a mélyebb behatolás érdekében. A legtöbb másik RF eszköz
bipoláris két elektródával: egy pozitívval és egy negatívval, de az EndyMed PRO 3 pár (6 db) elektródával rendelkezik. Minden elektródának megvan a
képessége, hogy pozitív vagy negatív legyen, és így az energia mélyebbre hatolhasson a bőrbe. A maximum behatolási mélység a 3DEEP(R) RF-el 11
mm a bipoláris RF technológi 1,5 mm-ével szemben. Az EndyMed PRO-ba beépített biztonsági elemek megvédenek a véletlenszerű bőrégéstől, még
akkor is, ha a kezelőfej nincs teljes érintkezésben a bőrrel. Az EndyMed PRO ugyanis nem ad le energiát, ha nem teljes a bőrrel való érintkezés. A
rendszer képes a hőmérsékletet is érzékelni, és, ha a hőmérséklet 40 Celsius fok fölé emelkedik, a készülék leáll – és ez könnyen elfogadhatóvá teszi a
kezelőszemélyzet számára is.”
Serge Dahan, MD, Board Certified Dermatologist, Toulouse, France
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,,Az EndyMed 3DEEP(R) RF frakcionális bőrmegújító eszköz az egyik legjobb frekcionális kezelőeszköz, amit valaha használtam. Már az első kezeléstől
kezdve látható a változás a ráncok, a rugalmasság, a bőr textúrája és feszessége tekintetében, ami az EndyMed frakcionális RF eszközét egyedülállóan
hatékony eszközzé teszi a frakcionális rádiofrekvenciás eszközök között.”
Julia T. Hunter, M.D., Skin Fitness Plus, Beverly Hills, California, USA
,,Praxisom során csakis a legjobb eszközöket használom: ami a leggyorsabban a legkiválóbb eredményt hozza, ami tudományosan, gyógyászatilag
korrekt, és ami nem vesztegeti az időmet és a pénzemet. Szó szerint szinte a világpiacon fellelhető összes lézert használtam, szét is szedtem és össze
is raktam azokat, és mondhatom, hogy az EndyMed 3DEEP(R)-je a legjobb bőrfeszesítő technológia, mellyel eddig találkoztam. A pácienseim – nők és
férfiak egyaránt – folyton dörömbölnek az ajtómon ilyen kezelésért. Mindez csak akkor lehetséges, ha az adott technológia becsületesen hozza azt az
eredményt, amit ígér. Az EndyMed 3DEEP(R) egy igásló, amiben szerencsére nem kell folyamatosan a hibát keresni. Meg vagyok elégedve vele, pedig
nekem nem könnyű a kedvemre tenni.”
Tartós és látványos bőrfiatalítás egy tenyérnyi otthoni készülékkel!
Ebben a mai rohanó világban legtöbbünk élete stresszes, keveset alszunk, kevés vizet fogyasztunk, és ez bizony nyomot hagy a bőrünkön (is). Az
életkor előrehaladtával pedig megjelennek az apró ráncok, melyek egyre zavaróbbá válnak. Mindennek tetejébe ott van még napjaink
szépségkultusza, így talán nincs olyan ember, aki valamilyen szinten ne rettegne az öregedéstől.
Mit tehetünk a ráncok, az öregedés ellen?
A ránctalanító krémek egyből adják magukat első lépésként, ám tudnunk kell, hogy ezek ránctalanító hatása a 0-hoz konvergál, hiszen pusztán a bőr
felszínen hidratálnak, és nem jutnak le a bőr mélyebb rétegeibe, ahol a bőr feszességéért és rugalmasságáért felelős kollagén és elasztin rostok
rejtőznek, maximum a pórusokat eltömítve érzékeltetnek némi ránctalanító hatást. Következő lépésként megemlíthetőek a különböző kozmetikai
bőrfiatalító kezelések, de ezek közül is csak azok tudnak tartós eredményt produkálni, amelyek valamilyen fizikai eljárással dolgoznak, de ezeket
folyamatosan alkalmazni kell, amire a legtöbb mai nőnek se ideje, se pénze. Harmadik lépésként, igazán elkeseredve, eszünkbe juthatnak a plasztikai
eljárások, de ezek ijesztőek, fájdalmasak és az átlagember számára elérhetetlenül drágák is!
Ránctalanítás szike, injekció és idegen anyag bejuttatása nélkül
A fenti 3 ’’megoldás’’ helyett most egy olyan orvosi technológiát ajánlunk figyelmébe, ami valóban lejut a bőr mélyebb rétegeibe, és ott célzottan
képes stimulálni a meglévő kollagén és elasztin rostokat, és képes új kollagént termeltetni a bőrünkkel. Mindezt szike, injekció és idegen anyag
bejuttatása nélkül, természetesen, fájdalommentesen! Ez a módszer – ami a 3DEEP® hexapoláris rádiófrekvenciás technológia névre hallgat – egy
orvosi innováció. Jelenleg a legmodernebb tartós eredményt adó bőrfiatalító és ránctalanító módszer, hiszen 6 elektródájával adja le a
rádiófrekvenciás hőt, s beindítja a bőr megújuló folyamatát. Ez a technológia már bizonyított az USA-ban és Nyugat-Európában: több 10.000
bőrgyógyász ajánlja, és az EndyMed Medical orvos-esztétikai gépeket gyártó cég is alkalmazza készülékeiben.
Bőrfiatalítás otthon a Newa™ 3DEEP® készülékkel
Ezzel a professzionális minőségű és kiváló hatékonyságú hexapoláris rádiófrekvenciás technológiával dolgozik a Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító,
ránctalanító készülék, amit direkt otthoni használatra fejlesztettek ki. Ez a kis, kompakt készülék egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban is,
hiszen nemcsak az öregedés tüneteit kezeli, hanem a probléma gyökerére van hatással, lévén belülről regenerálja a bőrt!
Ennek kapcsán összegyűjtöttünk 5+1 verhetetlen Newa™ 3DEEP® tulajdonságot, amit minden beauty-rajongónak ismernie kell!
Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító készülék - a siker kulcsa:
1. Azonnali eredmények: csupán 1 kezelés is szemmel láthatóan fiatalosabbá teszi a bőrt, ezért bátran bevethető különleges események (pl.: fotózás,
esküvő, meeting, randevú, stb.) előtt is! Üde bőrtextúra pár perc alatt!
2. Tartós, hosszantartó eredmények: mivel nem a hidratálásnak vagy idegen anyagoknak, hanem a bőr által megtermelt saját kollagénnek köszönhető
a bőrfiatalító, ránctalanító eredmény, ezért a hatás kimondottan tartósnak mondható. Tartós és látványos ránctalanító hatás egy tenyérnyi otthoni
készülékben!
3. 100%-osan biztonságos: a Newa™ 3DEEP® ránctalanító készülék a lehető legkisebb energiamennyiséget alkalmazza a legnagyobb hatásfokkal,
mindezt teljes mértékben biztonságosan a beépített biztonsági szenzoroknak köszönhetően! Erre bizonyíték, hogy a világon egyedüliként (otthoni
bőrfiatalító készülékek közül) megkapta az egyik legszigorúbb engedélyezési szerve, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA)
patináns minősítését is. Élénk, fiatalos arc mellékhatások és rettegés nélkül!
4. Rugalmas felhasználási mód: a Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító készülék bármely évszakban, bármely bőrtípus és nem számára alkalmazható, ráadásul a
tokánál, nyaknál is használható, ami kevés bőrfeszesítő eljárásról mondható el manapság! A kisméretű, ergonomikus kialakítású készülékkel
egyszerűen, kényelmesen végezhetjük a kezeléseket otthonunkban. A kellemes, simogató kezelés után folytatható a mindennapi rutin. Kényeztető
arckezelés korlátok és megkötések nélkül!
5. Költséghatékony: a Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító, ránctalanító készülék esetében nincs szükség drága ampullákra, tapaszokra, csupán átvivő gélt kell
használni, ami továbbítja a rádióhullámokat a bőrbe. Tudta, hogy az orvos-esztétikai szalonokban végzett hexapoláris rádiófrekvenciás kezelések árai
igen borsosak hazánkban? Az arc-, nyak-, dekoltázsfeszesítés kb. 170.000 Ft/alkalom. Ehhez képest a Newa™ 3DEEP® bőrfiatalító, ránctalanító
készülék csupán egyszeri befektetést igényel, s azután korlátlan használatot biztosít. Fiatalos kinézet pénztárcabarát módon!
6. Időhatékony: 1 kezelés mindössze 4-24 percet vesz igénybe (4 perc területenként), és bármikor végezhető, akár éjfélkor is! A tartós hatás
érdekében 1 hónapig (20 hétköznapon át) folyamatosan érdemes végezni a kezeléseket, és utána elég csak alkalomadtán elővenni a készüléket.
Revitalizáló és bőrfrissítő élmény bárhol, bármikor, elfoglalt nőknek is!
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Rádiófrekvencia
Változatok a ránctalanításra
Newa-otthoni-ranctalanito-keszulek-ranctalanio-hatasa A ráncok csökkentésére számos módszer kínálkozik, ám a látványos eredményhez hosszú és
olykor igen kellemetlen kúrák szükségesek. Létezik azonban egy kezelés, amely azonnal és teljesen fájdalommentesen képes beindítani a természetes
bőrmegújulás folyamatát.
A kor előrehaladtával bőrünk elvékonyodik, kiszárad, a rugalmasságát adó kollagén és elasztin rostok megnyúlnak, ráadásul ezek termelődése is
jelentősen csökken. Bőrünk ezért petyhüdté válik és megjelennek a rettegett ráncok. Míg fiatalabb korban egy egyszerű hidratálókrémmel
orvosolhatjuk a problémát, később már komolyabb fegyverekre van szükség a sikerhez.
Mi a baj a ránctalanító krémekkel?
Első blikkre kézenfekvő megoldásnak tűnnek a különböző ránctalanító krémek, alkalmazásukkor azonban egy óriási akadállyal kell szembenéznünk; ez
pedig maga a bőrünk. A felső hámréteg téglafalként védi testünket a külső hatásoktól, kizárva a nagyobb, fehérjetermészetű anyagokat, így a
ránctalanító hatóanyagok többségét is.
Kenjük vagy szúrjuk?
Ezt felismerve a szakemberek olyan eljárásokat fejlesztettek ki, amelyekkel a különféle szérumok valamilyen módon – például tű, ultrahangrezgés
vagy hőhatás segítségével – bőrünk irha rétegébe juttathatóak.
Az arcvasalás bőrünk hirtelen melegítésével és hűtésével (a pórusokat kitágítva, majd összehúzva) juttatja mélyebbre a ránctalanító hatóanyagokat.
Az ultrahangos arckezelés pedig a sejthártya áteresztőképességét növelve segíti a kiválasztott szérumok (pl. hialuronsav, Q10, aloevera, kollagén)
sejtekbe jutását.
Ezekkel a kezelésekkel növelhető a bőrfelszín „átjárhatósága”, ám a hatóanyagok nagy része így sem jut el a megfelelő helyre. Ráadásul a felszívódás
mértéke még a mélyebb rétegekbe kerülve is igen alacsony, legfeljebb 5-10%.
A maximális hatás érdekében tehát a felső hámréteget teljesen áttörve, a lehető legnagyobb koncentrációban kellene az irhába juttatni a
hatóanyagokat. A jelenleg alkalmazott kozmetikai kezelések közül erre csak a mezoterápia képes, melynek során speciális bőrfiatalító keveréket
injekcióznak a bőrbe. Az eljárás hátránya, hogy igen drága (20-30ezer Ft/alkalom), és a látható eredményhez legalább négy kezelés, majd 2-3 havonta
egy fenntartó kezelés szükséges.
Ránctalanítás – hatóanyagok nélkül
A ránctalanító hatóanyagok bejutásának és felszívódásának problémáit kiküszöbölhetjük, ha olyan kezelést választunk, amely a természetes
regeneráló folyamatokat aktivizálva teszi simábbá a bőrt. Ilyen például ha bőrcsiszolásnak (mikrodermabrázió) vetjük alá arcunkat. Ez a kezelés a
külső hámréteget „legyalulva” igyekszik fokozni a bőrsejtek megújulásának folyamatát. A kémiai hámlasztás célja ugyanez, ám az elhalt szaruréteg
eltávolítása ilyenkor nem mechanikusan, hanem valamilyen maró hatású, savas keverékkel történik. Ez – a folyamatos hámlás miatt – rendszerint
néhány hét szobafogságra kárhoztatja a bátor pácienst.
Hasonló hatást érhetünk el, a dermaroller kezeléssel, amellyel a bőr felületén ejtett több száz apró tűszúrással indítják be a kollagén- és
elasztintermelést.
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A drasztikusabb beavatkozások mellett szerencsére létezik egy teljesen fájdalommentes módszer is, amely azonnal feszesíti az arcbőrt, kúraszerűen
alkalmazva pedig páratlan bőrsimító hatást eredményez. Ez a rádiófrekvenciás (RF) arckezelés.
Hogyan működik a rádiófrekvenciás arcfiatalítás?
A ráncok kialakulásának két fő oka a kollagént és elasztint termelő bőrsejtek (ún. fibroblaszt sejtek) aktivitásának csökkenése, valamint kollagén
szerkezetének lazulása. A rádiófrekvenciás technológia mindkét jelenséggel felveszi a harcot. Az RF készülék keltette rádióhullámok felmelegítik az
irhában található kollagéneket, amelynek rostjai hő hatására összehúzódnak és az arcbőr azonnal feszesebb lesz. Emellett élénkül a fibroblasztok
működése is, így azok a kezelést követő hetekben új kollagént és elasztint termelnek, tehát a bőr újraépül és feszessé válik. A rádiófrekvenciás
kezeléshez semmilyen hatóanyag nem szükséges, csupán a rádióhullámok továbbításáért felelős kontaktanyagot (speciális gélt) kell a bőrre helyezni.
Nem mindegy a technológia!
Manapság már a legtöbb szépségszalonban végeznek rádiófrekvenciás arckezelést, a hatékonyság szempontjából azonban nem mindegy, hogy milyen
készüléket használnak. A régebbi technológiát alkalmazó (pl. bi- és tripoláris) RF gépek nem képesek elegendő mennyiségű hőt célzottan az irhába
juttatni, így a bőrfelszín túlmelegedhet, a mélyebb rétegbe pedig kevesebb hő jut. A legmodernebb hexapoláris (hatpólusú) rendszerek azonban már
közvetlenül az irha bőrsejtjeihez továbbítják a szükséges mennyiségű hőt, a bőrfelszín túlmelegítése nélkül. Ezek a készülékek tehát sokkal
hatékonyabbak, és teljesen biztonságosan használhatóak.
Rádiófrekvenciás kezelés otthon
Mostantól nem kell feltétlenül szépségszalonba mennünk, ha igénybe szeretnénk venni a legmodernebb RF kezelést. 2013-ban ugyanis hazánkban is
bemutatkozik az első, otthoni használatra kifejlesztett, hexapoláris RF technológiát alkalmazó arckezelő készülék. A most piacra dobott gép magas
színvonalát jelzi, hogy ez a világon az egyetlen RF készülék, amelyet az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Intézet (FDA) otthoni használatra
is engedélyezett.
Hogyan válasszam ki a számomra legmegfelelőbb otthoni ránctalanító készüléket?
A legtöbb nő, amíg az első ráncokat észre nem veszi magán, addig nem igazán foglalkozik a ráncosodás problematikájával. Azonban amint
megjelennek az első szarkalábak, képesek vagyunk bármilyen ígéretesnek hangzó krémet magunkra kenni, és minden házi praktikát bevetni
(arcmasszázs, arctorna, pakolás, radírozás), csak hogy mentsük a menthetőt.
A reklámok hatására általában első lépésként a ránctalanító krémektől várunk azonnali és hathatós segítséget. Azonban jó ha tudjuk, hogy az antiaging krémek a bőr mélyebb rétegeibe nem tudnak lejutni, így csupán kb. 2-5%-ot képesek módosítani a ráncok állapotán.
A legtöbb ránctalanító krémbe mégis olyan hangzatos összetevőket tesznek, mint például a Q10 koenzim, A vitamin, E vitamin, C vitamin,
gyümölcssav, hialuronsav, stb. Viszont a legtöbbször annyira alacsony koncentrációban vannak jelen ezek az alkotóelemek a ránctalanító krémekben,
hogy voltaképpen nem igazán tudják kifejteni hatásukat.
Tehát aki csodát vár ezektől a krémektől, az könnyen hoppon maradhat. Természetesen ha csak hidratálni szeretnénk bőrünket, abban az esetben
megfelelő lehet a gélek, krémek, ampullák és maszkok használata, de ne felejtsük el, hogy a ráncokra komolyabb hatást nem képesek gyakorolni.
Anti-aging kezelések: nehéz kiigazodni közöttük
Amikor felismerjük, hogy komolyabb segítségre van szükségünk, akkor tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb kiigazodni az anti-aging kezelések között.
Mivel a kínálat szinte napról napra bővül, rengeteg termék és bőrfiatalító eljárás vált elérhetővé. Többek között ennek köszönhető, hogy a fiatalos,
egészséges külső megőrzése nem álom többé. Ilyenkor feltesszük magunknak és a szakembereknek a kérdést, hogy vajon melyik kezelés az, ami
hosszú távon is kellőképpen hatásos megoldást nyújthat számunkra.
Bőrfiatalító eljárások: Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni?
Érdemes elolvasni az alábbi összefoglaló kisokost, melyből megtudhatod, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy ránctalanító eljárás
kiválasztása előtt!
Bőrünk rugalmasságáért felelős kollagén „elhasználódása” és a kollagén termelés folyamatos lassulása az oka annak, hogy a ráncok bőrünkön előbb
vagy utóbb megjelennek. Egy bizonyos kor fölött elkerülhetetlenül el kezd hanyatlani a kötőszövet vízmegkötő képessége, ezért a bőr állaga is
megereszkedik.Éppen ezért csak azok a technológiák alkalmasak tartós ránctalanításra, melyek kollagén termelésre tudják ösztönözni a megfelelő
bőrsejteket. Így amennyiben hosszan tartó eredményre vágyunk, a bőr kollagén termelésének beindítására van szükségünk. Biztosan sokunknak
ismerősen csengenek a hatóanyagként gyakorta használt kollagén, elasztin és hyaluronsav szavak! Különböző eljárásokkal a bőr mélyebb rétegébe
juttatott hyaluronsav hidratáltabbá teszi a bőrt, mintha csupán magunkra kentük volna, tartós ránctalanító hatása viszont nincs! Ugyanígy a kívülről
bejuttatott kollagén és elasztin sincs sok hatással saját bőrünkre, ezért nem képes serkenteni bőrsejtjeink kollagén termelését sem.
Tartósan ránctalan bőr = folyamatos kollagéntermelés
A legtöbb bőrfeszesítő krém csupán bőrünk vízháztartását képes átmenetileg megnövelni, hiszen a bőr önvédelmi funkciója miatt a mélyebb
rétegekbe egyáltalán nem képesek bejutni a hatóanyagok.
Tehát az anti-aging, ránctalanító krémek, gélek, ampullák hatása nagyjából megegyezik egy átlagos hidratálókrémével.
Ránctalanító készülékekkel történő kezeléseket régebben szinte csak kozmetikai szalonokban végeztek.
Manapság azonban a különféle otthoni bőrfeszesítő gépek is megjelentek az üzletek polcain. Ezek működési elve, hatása és hatékonysága igencsak
különböző, laikusként azonban a választás ebben az esetben sem könnyű.
Newa™ ránctalanító: orvos-esztétikai minőség és tudás egy tenyérnyi méretű készülékben
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A jó hír az, hogy a Newa™ otthoni ránctalanító készülék szintén a legkorszerűbb hexapoláris rádiófrekvenciás technológiát alkalmazza. Így a
kozmetikákban feleslegesen eltöltött idő helyett teret engedhetünk életünkben a fontosabb dolgoknak.
A Newa™ rádiófrekvenciás ránctalanító gép az egyetlen, mely biztonságos, otthoni használatát hivatalosan is elismerte a világ egyik legszigorúbb
engedélyezési szerve az FDA, mely szervezetnek egyúttal az engedélyét is megkapta.
Biztonságos ránctalanítás otthonunk nyugalmában!
Ránctalan bőrt mindenáron? Plasztikai beavatkozásokról tabuk nélkül
A szépségért meg kell szenvedni – hallottuk ezt a kijelentést már sokszor sok helyről. Hiszen mit meg nem teszünk szépségünk érdekében, ugye? Az
már természetesnek számít manapság, hogy epilátorral vagy gyantával szőrtelenítjük intim testrészeinket vagy külsőleg beinjekciózott anyagokkal
tesszük dúsabbá ajkunkat, esetleg nagyobb, formásabb keblek reményében fekszünk kés alá.

De mi a helyzet az arcunkkal? Vannak, akik bátran belevágnak akár egy sebészi beavatkozásba, de olyanok is akadnak, akik még a kozmetikus speciális
ampulláitól is ódzkodnak.
A célzott kozmetikai ránctalanító eljárásokról itt már cikkeztünk részletesen, most pedig a plasztikai eljárásokat vesszük górcső alá.
Ránctalanítás finomszálas arckontúr kezeléssel (Thread Lifting)
Mit kell tudni a ránctalanító kezelésről? A kezelés során felszívódó orvosi szálakat húznak be a bőr mélyebb rétegeibe tű segítségével. Ezeknek a
szálaknak köszönhetően fokozódik a kollagén termelés a bőrben, aktiválódnak a bőrregeneráló folyamatok, hatására a lógó bőr megemelkedik,
helyreáll az arc kontúrja.
Kinek ajánlott ránctalanítási eljárás? 30 éves kortól, lógó petyhüdt arcbőrre, nyakra, természetes hatás elérése érdekében
Mik a kizáró tényezők? Aktív fertőzés a bőrön, kóros hegesedésre való hajlam, ha korábbi thread lifting kezelés során probléma volt a behelyezett
szálakkal, immunszupresszív kezelésben részesülő személy.
Veszélyek? Az arc mozgásával a behelyezett szálak is mozoghatnak, egymásra csúszhatnak, csomósodást okozhatnak. Átmenetileg idegműködési
zavar, hegesedés, fertőzés, a hajas fejbőrbe helyezett szálak körül ritkulhat a haj.
Meddig hatásos? Kb. 2 évig
Akik már alkalmazták a módszert: Judy, Balázs Klári, Polyák Lilla, Pataki Zita, Miklósa Erika
Ránctalanító hyaluronsavas ráncfeltöltés
Mit kell tudni a ránctalanító kezelésről? A kezelés során vékony tű segítségével hyaluronsavat juttatnak a kezelni kívánt bőrfelületbe. A hyaluronsav
megköti a vizet a bőrben, ezáltal feszesebbé, teltebbé teszi, a ráncokat, redőket feltölti.
Kinek ajánlott ránctalanítási eljárás? Akik csak egy-egy nagyobb méretű ráncuktól szeretnének megszabadulni, nem pedig a teljes arcukat szeretnék
fiatalíttatni, illetve az arckarakterüket kívánják megváltoztatni.
Mik a kizáró tényezők? Aktív bőrbetegség, allergia.
Veszélyek? Sok rossz minőségű szintetikusan előállított alapanyagot tartalmazó ampulla van forgalomban, nagyon gondosan kell kiválasztani és
mérlegelni, hogy hol végeztessük el a beavatkozást. További lehetséges mellékhatások: viszketés, aszimmetria, töltőanyag elmozdulása,
becsomósodása.
Meddig hatásos? Kb. 5-12 hónapig
Akik már alkalmazták a módszert: Gregor Bernadett, Gombos Edina
Ránctalanító botox kezelés
Mit kell tudni a ránctalanító kezelésről? Szakorvosi vizsgálatot követően tű segítségével beinjekciózzák az anyagot a bőrbe, melynek hatása 6 vagy
akár csak 36 óra elteltével jelentkezik. A botox kezeléssel a mimikai izmok működését blokkolják, megakadályozva annak az izomnak a működését,
mely az adott ráncot létrehozza.
Kinek ajánlott ránctalanítási eljárás? Akik csak egy-egy nagyobb méretű ráncuktól szeretnének megszabadulni, nem pedig a teljes arcukat szeretnék
fiatalíttatni, illetve az arckarakterüket kívánják megváltoztatni.
Mik a kizáró tényezők? Akut betegségek, 18 év alatti vagy 65 év feletti kor, botox allergia, terhesség, szoptatás, ideg- és izombetegségek esetén.
Veszélyek? Mellékhatásként a mimika csökkenését okozhatja, nagyon ritka esetben a hatóanyag elmozdulhat, átszivároghat és más részen fejtheti ki
hatását ezzel akár részleges arc paralízist vagy a felső szemhéjjak megereszkedését is okozhatja.
Meddig hatásos? Kb. 3-4 hónapig
Akik már alkalmazták a módszert: Nicole Kidman, Melanie Griffith, Faye Dunaway, Sylvester Stallone, Cher
Ránctalanítás drakula terápiával
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Mit kell tudni a ránctalanító kezelésről? A kezelés során a páciens saját véréből kinyert, vérlemezkékben gazdag anyagot juttatnak apró tűszúrásokkal
a bőrbe, mely hatására a bőr fiatalodik, tónusa javul, az esetleges bőrhibák enyhülnek és a ráncok kisimulnak.
Kinek ajánlott ránctalanítási eljárás? Allergiásoknak, hiszen itt külső anyagot nem juttatnak be a szervezetbe, nincsenek szövődmények, természetes
fiatalító hatás érhető el.
Mik a kizáró tényezők? Terhesség, májbetegség, menzesz, gyulladt bőr, vérképződési zavar, fertőzések, rosszindulatú betegségek
Veszélyek? Fertőzésveszély, bevérzések, nagyon fájdalmas kezelés.
Meddig hatásos? Kb. 1,5-2 évig (6 hónapon belül 3 kezelés szükséges, utána évente egy fenntartó kezelés)
Akik már alkalmazták a módszert: Keresztes Ildikó, Nyertes Zsuzsa, Csomor Csilla, Madonna, Demi Moore
Ránctalanító lipoplazma kezelés
Mit kell tudni a ránctalanító kezelésről? A drakula terápiát és a saját zsír feltöltést ötvöző eljárás. A páciens véréből kinyert vérlemezkéket és a has
vagy csípő területéről leszívott, lecentrifugált, koncentrált zsírt juttatják be a bőrbe egy speciális beadópisztollyal.
Kinek ajánlott ránctalanítási eljárás? Akik természetes, testazonos anyaggal szépülnének, kizárva az allergiás reakciókat. 18 év felettiek számára
ajánlott.
Mik a kizáró tényezők? Gyulladás, bőrfertőzés és lázas állapot. A dohányzás és az erős napfény illetve szolárium a bőrfiatalító hatást erősen gyengítik.
Veszélyek? Nincs információnk.
Meddig hatásos? Kb. 12 hónaptól akár néhány évig
Ráncfelvarrás – arcplasztika
Mit kell tudni a ránctalanító kezelésről? Minden esetben orvosi kivizsgálás előzi meg. A legújabb műtéti eljárások során már nem csak az arcbőrt,
hanem az alatta lévő speciális anatómiai réteget is megemelik, belső varratokkal megfeszítik, a bőrfelesleget kimetszik. Így a hatás még tovább tart,
mint eddig. Az arcplasztika során ejtett metszés hege a halántékon, tarkótájon, hajas fejbőrön és a fül előtti illetve mögötti természetes redőben fut
végig, így szinte teljesen észrevétlen marad. Általában altatásban végzik. Az eredmény fiatalosabb, üdébb külső, feszesebb arcbőr.
Kinek ajánlott ránctalanítási eljárás? Akik hosszantartó, látványos eredményre vágynak.
Mik a kizáró tényezők? Gyulladás, bőrfertőzés, menstruáció és lázas állapot.
Veszélyek? Arcbénulás, vérzés, vérömleny, átmeneti vagy végleges érzészavar.
Meddig hatásos? Teljes mértékben egyénfüggő, akár hosszú évekig is tarthat.
Új módszer otthoni ránctalanításra
Magyarországra is megérkezett a legújabb rádiófrekvenciás (RF) bőrfiatalító technológia, amely a bőrgyógyászati klinikákon alkalmazott
professzionális kezeléseket saját otthonunkban teszi lehetővé. A most debütáló módszer a világon az egyetlen, amelyet az FDA otthoni használatra
biztonságosnak ítélt.
A bőr struktúrájának erősségét a bőr irha rétegében termelődő kollagén adja. Az öregedés során a kollagéntermelés csökken, a kollagén rostok
megnyúlnak, elveszítik tartásukat. Rádiófrekvenciás kezelés során az RF készülék elektródái közt létrejövő elektromos rezgés felmelegíti a szöveteket.
A hő hatására a bőrsejtek kollagéntermelése fokozódik, a megnyúlt kollagén rostok feszesebbek lesznek, így a bőr rugalmasabbá válik és a ráncok
jelentősen csökkennek.
Miért nem használható otthon a régebbi rádiófrekvenciás ránctalanító technológia?
A rádiófrekvenciás bőrfiatalítást a kozmetikai szalonokban széles körben alkalmazzák, olyan módszert azonban mindeddig nem sikerült kifejleszteni,
amely az eljárás biztonságos és eredményes használatát szakemberek jelenléte nélkül is lehetővé tenné.
Ennek oka, hogy a régebbi rádiófrekvenciás technológiák nem tudják célzottan az alsóbb bőrrétegekbe juttatni a kollagéntermelés stimulálásához
szükséges hőmennyiséget. A kezelés során tehát a bőr felső rétege is erőteljesen felmelegszik, ami a terület hűtése, illetve szakember jelenléte nélkül
égési sérüléseket okozhat.
Noha a piacon már igen korán megjelentek különféle, otthoni használatra szánt rádiófrekvenciás gépek, a fenti okok miatt az Amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerbiztonsági Intézet (FDA) 2013-ig egyetlen ilyen készüléket sem engedélyezett.
A legmodernebb rádiófrekvenciás arcfiatalító kezelés
A rádiófrekvenciás eljárások biztonságosabbá és eredményesebbé tételében óriási lépést jelentett az úgynevezett páros multipoláris (több
elektródapárt alkalmazó) rendszerek megalkotása. A bőrgyógyászati klinikákon használt legmodernebb gépek már ilyen technológiát alkalmaznak,
ugyanis segítségével a bőrbe juttatott hő kiválóan kontrollálható.
Ilyen rendszert alkalmaz a professzionális gépekben 5 éve használt és immár otthoni használatra is engedélyezett 3DEEP rádiófrekvenciás
technológia. A 3DEEP technológiával működő készülékek hatpólusú rendszert (azaz három pár elektródát) tartalmaznak. A többszörös pozitív és
negatív elektródák magasan kontrollált módon működnek együtt, így a kollagén termeléséhez optimális hőmennyiség célzottan a bőr alsó rétegeibe
jut, és ott egyenletesen oszlik el. Eközben a bőrfelszínen csak nagyon kevés energia áramlik, tehát nem fordulhat elő, hogy a bőr megég vagy
túlmelegszik.
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Az otthoni használatra kifejlesztett, 3DEEP technológiával működő Newa™ készülékbe mindezek mellett több biztonsági funkciót építettek, így 2013ban, az otthoni gépek közül elsőként sikerült megszereznie az FDA engedélyét.
Ez a készülék azért is egyedülálló a piacon, mert a lehető legkisebb energiamennyiséget alkalmazza a legnagyobb hatásfokkal. Fényképekkel
dokumentált klinikai tesztek szerint rendszeres használata mellett a ráncok egy hónap után 25%-kal, 3 hónap után pedig 45%-kal is csökkenhetnek.
Ezek után aligha véletlen, hogy 2013-ban „orvosi tudományos” kategóriában ennek a készüléknek sikerült elnyernie az Edison Innovation Díjat.
Egyre több nő és férfi teszi le voksát a rádiófrekvenciás ránctalanítás mellett
Nem véletlenül, hiszen számos módszerrel ellentétben itt nemcsak látványos, hanem hosszan tartó eredménnyel számolhatnak. Ezenkívül a
rádiófrekvenciás kezelés teljesen természetes folyamaton alapul, így teljes mértékben külső beavatkozásoktól és idegen anyagoktól mentes, fájdalom
nélküli, kényeztető bőrfiatalításról beszélünk.
Az élet természetes velejárója, hogy a kor előrehaladtával bőrünk veszít feszességéből és egyre rugalmatlanabbá, petyhüdtebbé, vékonyabbá és
ráncosabbá válik. Ennek oka a szervezetünkben lévő kollagén termelés jelentős csökkenése, a bőrszerkezetet adó elasztin és kollagén rostok
megnyúlása, elgyengülése.
Ideig-óráig még megoldást jelent, ha minőségi, hatóanyag tartalmú krémekkel orvosoljuk a problémát, később már mindenféleképpen komolyabb
eszközre van szükségünk.
Vajon miért nem segítenek rajtunk hosszútávon a különböző hidratáló, ránctalanító krémek?
A kérdés jogos, a válasz egyszerű. A bőr, az emberi szervezet első számú védelmi vonala, melyen átjutni a kórokozóknak sem könnyű feladat,
nemhogy a magas fehérjetermészetű krémeknek, mint amilyen a ránctalanító szérumok többsége. A felső hámréteg védi testünket a külső
tényezőktől, így a krémek sem képesek kifejteni hatásukat a szövetek legmélyén.
Erre próbálnak megoldást kínálni azok az eljárások, melyekkel célirányosan bőrünk mélyebb rétegeibe juttatják be a speciális hatóanyag tartalmú
szérumokat, pl. hyaluronsavat, kollagént, B5-provitamint, C vitamint, Q10 koenzimet. A rádiófrekvenciás ránctalanítás során alkalmazott hőenergia
ezekkel szemben fájdalommentes, természetes módon ránctalanít és azonnali látványos hatással bír. Kúraszerű alkalmazása során pedig hosszútávon
képes a ráncokat eltüntetni, a bőrt kisimítani.
Hogyan működik a rádiófrekvencia és hogyan képesek arcunkat megfiatalítani a rádióhullámok?
A kollagént és elasztint termelő fibroblaszt bőrsejtek aktivitásának csökkenése, a kollagén szerkezet lazulását és a bőr ráncosodását idézi elő. A
rádiófrekvenciás készülék keltette rádióhullámok hatására a bőr irharétegében található kollagén rostok felmelegednek, összehúzódnak és azonnali
feszesedést okoznak. Emellett az aktivizált fibroblasztoknak köszönhetően bőrünkben új kollagén és elasztin termelődik, ezáltal újraépül a bőr
szerkezete. További előnye a kezelésnek, hogy hatóanyag egyáltalán nem szükséges hozzá, hiszen a bőr mélyén hat és a probléma gyökerét szünteti
meg. Kizárólag egy a rádióhullámok továbbításáért felelős vízbázisú gélt kell a bőrre helyezni.
Napjainkban már nagyon sok szépségszalonban végeznek rádiófrekvenciás arcfiatalító kezeléseket, hatékonyság szempontjából azonban nem
mindegy, hogy milyen készülékkel. A legtöbb helyen máig bipoláris és tripoláris rádiófrekvenciás gépeket alkalmaznak, amelyek nem képesek
elegendő mennyiségű hőt célzottan a bőr mélyebb rétegébe juttatni, így az érzékeny bőrfelszín könnyen túlmelegedhet, míg az irharétegbe csak
kevesebb kollagén termelést elősegítő hő jut.
A legmodernebb rádiófrekvenciás ránctalanító technológiát jelenleg a hexapoláris, azaz hatpólusú rendszerek jelentik, melyek közvetlenül az
irharétegben fejtik ki hatásukat anélkül, hogy a bőr felszínét túlmelegítenék vagy megégetnék. Ezek az orvos-esztétikai készülékek így sokkal
hatékonyabb működésre képesek, mint elődjeik és teljesen biztonságos, kellemes használatot biztosítanak a felhasználók számára.
A legújabb hexapoláris rádiófrekvenciás ránctalanító technológia biztonságos használatának köszönhetően azonban már egy kis tenyérnyi méretű
készülék formájában, szakember segítsége nélkül is elérhetővé vált. Idén végre Magyarországon is bemutatkozik az első otthoni használatra
kifejlesztett hexapoláris rádiófrekvenciás ránctalanító készülék, mely magas minőségét jelzi, hogy kategóriáján belül a világon egyedülállóan kapta
meg az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Intézet (FDA) engedélyét.
Minden, amit a rádiófrekvenciáról tudni érdemes
A rádiófrekvenciás energiát a szakemberek elsősorban vágásra és vérzéscsillapításra alkalmazzák mind a mai napig. Azáltal, hogy a technika egyre
kifinomultabbá vált, a rádiófrekvencia orvosi alkalmazás mellett a szépészeti beavatkozások szerves részévé vált.
A rádiófrekvenciás ránctalanító eljárások fajtái
A rádiófrekvenciás kezelések, beavatkozások során az elektródák között létrejövő elektromos rezgés melegíti fel a szöveteket. Az elektródák helyzete,
száma, formája pedig meghatározza a kezelés lehetőségeit.
Mivel a szépészeti kezelések fő területe a bőr, ezért nagy sikerrel használják a rádiófrekvenciás készülékek által létrehozott elektromos rezgést a bőr
struktúrájának javítására, a bőr feszességéért felelős kollagén és elasztin termelésének fokozására, a megnyúlt rostok összehúzására. A ráncok ennek
köszönhetően látványosan csökkennek, a bőr állapota pedig javul.
Monopoláris technológia során a kezelt páciens testén van egy nagy felületű földelő pozitív elektróda, miközben egy negatív elektródával történik a
kezelés. Legfőképpen az orvosi gyakorlatban terjedt el a használata, a hőleadás mértéke azonban kiszámíthatatlan, így ez a technológia szövetek
vágására, roncsolására, illetve vérzéscsillapításra alkalmazható. Ránctalanító, bőrfiatalító kezelésre éppen ezért nem lehet használni, mert a kollagén
szintjének melegítése a felhám túlmelegedése árán jön létre. Így a kezelés fájdalmas és veszélyes mivel égési sérülésekkel járhat, ezért mindenképpen
szakember jelenlétét igényli.
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Bipoláris technológia alkalmazásakor egy pozitív és egy negatív elektróda között történik az energiaáramlás, így csak az elektródák közötti terület
melegszik át. Bár ez a módszer is a felületi bőrréteg hűtését igényli, mégis sokkal jobban kontrollálható az eredmény, mint a monopoláris technológia
esetében. Azonban szakember segítsége itt is elengedhetetlen.
A fejlesztéseknek köszönhetően azóta újabb rendszerek jelentek meg.
Ilyen például a tripoláris technológia, mely valójában egy pozitív és két negatív elektródát takar. Itt az elektródák felváltva adják le a rezgést. Az
elégséges hőmennyiség leadása itt is csak a felszíni bőrréteg felmelegedése árán jön létre, így ez a kezelés is fájdalommal járhat.
A legújabb generációs eszközök nem csupán több elektródát, hanem több elektródapárt alkalmaznak. Így a hőhatás nem csak mélyebben fejti ki
hatását, hanem sokkal célzottabban is.
Mitől hatékonyabb a hexapoláris rádiófrekvencia, mint a többi rádiófrekvenciás technológia?
3deep-radiofrekvencias-borfiatalitas-ranctalanitas-300x248Nem véletlen, hogy a legmodernebb orvos-esztétikai készülékek működésük során már
hexapoláris technológiát alkalmaznak, hiszen segítségével a bőrbe juttatott hő kiválóan kontrollálható.
A leghaladóbb technológiát a rádiófrekvenciás ránctalanítás területén belül a 3DEEP® technológia jelenti, mely szintén hexapoláris rendszeren alapul.
3 elektródapárjával a hőt célzottan juttatja a bőr alsó rétegébe, ahol az elasztin és a kollagén rostok termelődnek, anélkül, hogy a bőr külső vékony
rétegét károsítaná. Ezért a 3DEEP® technológiával otthon is szépülhetnek a páciensek, hiszen szakember jelenléte nélkül, biztonsággal bárki
használhatja.
Otthon is elérhetővé vált a hexapoláris rádiófrekvenciás ránctalanító technológia
A Newa™ az első olyan kisméretű rádiófrekvenciás készülék, mely kimondottan otthoni használatra lett kifejlesztve. Más otthoni ránctalanító géppel
ellentétben a készülék nem csak CE minősítéssel rendelkezik, hanem az FDA engedélyét is megkapta, biztonságos és hatékony otthoni használatának
köszönhetően. Ehhez pedig elengedhetetlen feltétel volt az, hogy
Hogyan válasszak a különféle ránctalanító készülékek közül? a Newa™ ránctalanító készülék hatását számos klinikai teszttel támasszák alá. A világ
minden táján nagy megelégedettséggel kiváló bőrgyógyászok és plasztikai sebészek használják nap, mint nap. Nem véletlenül 2013-ban Orvosi
Tudományos kategóriában elnyerte a neves Edison Innovation díjat. Fényképekkel dokumentált klinikai tesztek szerint pedig rendszeres használata
mellett a ráncok látványosan csökkennek, a bőr feszesebb lesz, struktúrája jelentősen javul.
A legtöbb nő amíg az első ráncokat észre nem veszi magán, addig nem igazán foglalkozik a ráncosodás problematikájával. Azonban amint
megjelennek az első szarkalábak, képesek vagyunk bármilyen ígéretesnek hangzó krémet magunkra kenni és minden házi praktikát bevetni
(arcmasszázs, arctorna, pakolás, radírozás) csak hogy mentsük a menthetőt. A reklámok hatására általában első lépésként a ránctalanító krémektől
várunk azonnali és hathatós segítséget. Azonban jó ha tudjuk, hogy az anti-aging krémek a bőr mélyebb rétegeibe nem tudnak lejutni, így csupán kb.
2-5%-ot képesek módosítani a ráncok állapotán.
A legtöbb ránctalanító krémbe mégis olyan hangzatos összetevőket tesznek, mint például a Q10 koenzim, A vitamin, E vitamin, C vitamin,
gyümölcssav, hialuronsav, stb. Viszont a legtöbbször annyira alacsony koncentrációban vannak jelen ezek az alkotóelemek a ránctalanító krémekben,
hogy voltaképpen nem igazán tudják kifejteni hatásukat.
Tehát aki csodát vár ezektől a krémektől, az könnyen hoppon maradhat. Természetesen ha csak hidratálni szeretnénk bőrünket, abban az esetben
megfelelő lehet a gélek, krémek, ampullák és maszkok használata, de ne felejtsük el, hogy a ráncokra komolyabb hatást nem képesek gyakorolni.
Amikor felismerjük, hogy komolyabb segítségre van szükségünk, akkor tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb kiigazodni az anti-aging kezelések között.
Mivel a kínálat szinte napról napra bővül, rengeteg termék és bőrfiatalító eljárás vált elérhetővé. Többek között ennek köszönhető, hogy a fiatalos,
egészséges külső megőrzése nem álom többé. Ilyenkor feltesszük magunknak és a szakembereknek a kérdést, hogy vajon melyik kezelés az, ami
hosszú távon is kellőképpen hatásos megoldást nyújthat számunkra.
Pontosan milyen szempontokat is kell figyelembe venni, mielőtt letennék voksukat egyik-másik bőrfiatalító eljárás mellett? Ebben szeretnénk most
segítséget nyújtani!
Érdemes elolvasni az alábbi összefoglaló kisokost melyből megtudhatod, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy ránctalanító eljárás
kiválasztása előtt!
Bőrünk rugalmasságáért felelős kollagén „elhasználódása” és a kollagén termelés folyamatos lassulása az oka annak, hogy a ráncok bőrünkön előbb
vagy utóbb megjelennek. Egy bizonyos kor fölött elkerülhetetlenül el kezd hanyatlani a kötőszövet vízmegkötő képessége, ezért a bőr állaga is
megereszkedik. Éppen ezért csak azok a technológiák alkalmasak tartós ránctalanításra, melyek kollagén termelésre tudják ösztönözni a megfelelő
bőrsejteket. Így amennyiben hosszan tartó eredményre vágyunk, a bőr kollagén termelésének beindítására van szükségünk.
Tartósan ránctalan bőr = folyamatos kollagéntermelés
Biztosan sokunknak ismerősen csengenek a hatóanyagként gyakorta használt kollagén, elasztin és hyaluronsav szavak! Különböző eljárásokkal a bőr
mélyebb rétegébe juttatott hyaluronsav hidratáltabbá teszi a bőrt, mintha csupán magunkra kentük volna, tartós ránctalanító hatása viszont nincs!
Ugyanígy a kívülről bejuttatott kollagén és elasztin sincs sok hatással saját bőrünkre, ezért nem képes serkenteni bőrsejtjeink kollagén termelését
sem.
A legtöbb bőrfeszesítő krém csupán bőrünk vízháztartását képes átmenetileg megnövelni, hiszen a bőr önvédelmi funkciója miatt a mélyebb
rétegekbe egyáltalán nem képesek bejutni a hatóanyagok. Tehát az anti-aging, ránctalanító krémek, gélek, ampullák hatása nagyjából megegyezik
egy átlagos hidratálókrémével.
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Ránctalanító készülékekkel történő kezeléseket régebben szinte csak kozmetikai szalonokban végeztek. Manapság azonban a különféle otthoni
bőrfeszesítő gépek is megjelentek az üzletek polcain. Ezek működési elve, hatása és hatékonysága igencsak különböző, laikusként azonban a választás
ebben az esetben sem könnyű.
Biztonságos ránctalanítás otthonunk kényelmében
A jó hír az, hogy a Newa™ otthoni ránctalanító készülék szintén a legkorszerűbb hexapoláris rádiófrekvenciás technológiát alkalmazza. Így a
kozmetikákban feleslegesen eltöltött idő helyett teret engedhetünk életünkben a fontosabb dolgoknak)
Orvos-esztétikai minőség és tudás egy tenyérnyi méretű készülékben
A Newa™ rádiófrekvenciás ránctalanító gép az egyetlen, mely biztonságos, otthoni használatát hivatalosan is elismerte a világ egyik legszigorúbb
engedélyezési szerve az FDA, mely szervezetnek egyúttal az engedélyét is megkapta.
Hogyan működik a Newa™ bőrfiatalító?
Te is vágysz arra, hogy arcod fiatalos, ránctalan és egészséges maradjon? Maradéktalanul elégedett vagy azzal, amit a tükörben látsz? Esetleg
szembesültél már a ráncok korai megjelenésével? Ne aggódj nem vagy egyedül ezekkel a problémákkal! Mindannyian megtapasztaltuk már milyen
érzés, amikor hiábavaló minden próbálkozás, hiszen a legtöbb ránctalanító módszer nem nyújt tartós segítséget, egészségügyi kockázatokat rejt vagy
egész egyszerűen hatástalannak bizonyul. Pedig a megoldás egyszerűbb, mint gondolnád!
Tartós, természetes, valódi változás Newa™ bőrfiatalító segítségével
Végre Magyarországra is megérkezett a Newa™, mely professzionális bőrfiatalító technológiát alkalmazva új fejezetet nyit a ránctalanítás
történetében!
A NEWA™ otthoni bőrfiatalító készülék forradalmi áttörést jelent a ránctalanításban!
Használatával műtét nélküli tartós arcfiatalítást és bőrfeszesítést érhetsz el, mindezt saját otthonodban! Segítségével újra életre kelnek vonásaid, így
magabiztos és gyönyörű lehetsz minden helyzetben!
A Newa™ bőrfiatalító készülékkel már első alkalommal látványos bőrfeszesítést érhetünk el, további használata során pedig tartósan tüntethetjük el
arcunkról, nyakunkról és dekoltázsunkról a zavaró ráncokat.
Miért válaszd Te is a Newa™-t?
Arcod-, nyakad, dekoltázsod feszesebb lesz, mint valaha
Azonnali eredményre és a tartós hatásra számíthatsz
Fájdalommentesen, mellékhatások nélkül szépülhetsz
Otthonod nyugalmában végezheted el a legkorszerűbbnek számító bőrfiatalító kezelést
Elegáns gyöngyházszín kézitáskájában készülékedet bárhová magaddal viheted
Bőrgyógyászok és klinikai kutatások támasztják alá hatásosságát
Kompakt és ergonomikus alakja révén könnyű és kényelmes a használata
Költséghatékony beruházás
Természetes, hosszan tartó hatás, fájdalommentesen a Newa™ erejével! Szike, injekció és idegen anyag bejuttatása nélkül!
Lehetséges mindez? Igen! Mert Newa™ rádiófrekvenciás technológiája a bőrt nemcsak látványosan, hanem tartósan is képes fiatalítani, teljesen
fájdalommentesen és természetesen.
Bőrünk tartását a kollagén, elasztin adják, de a kor előrehaladtával számuk lecsökken és a meglévők is meggyengülnek, így kialakulnak a ráncok. A
rádiófrekvencia által kiváltott hőhatás képes átépíteni a bőr mélyebb, kollagénnel átszőtt rétegét. Nemcsak megerősíti a meglévő kollagén rostokat,
hanem egyedüli eljárásként képes újra beindítani a kollagén termelést. Miután megnő a kollagén rostok száma, a bőr visszanyeri tartását, az
eredmény pedig: ragyogó, feszes bőr.
A hexapoláris rádiófrekvencia a probléma gyökerét kezeli, nem csak a tüneteket!
Az eddigi bipoláris rádiófrekvenciás technológiát alkalmazó készülékek még feltétlenül szakember jelenlétét igényelték – a kevésbé célzott működés
következtében fellépő lehetséges felmelegedés és égési sérülések rizikója miatt – így csak kozmetikai szalonokban lehetett igénybe venni.
A jó hír az, hogy jelenleg már elérhető egy az eddigieknél hatásosabb és biztonságosabb rádiófrekvenciás ránctalanító eljárás mely hatására a kollagén
termeléséhez szükséges nagy hőmennyiség egyenletesen oszlik el, tehát nem fordulhat elő, hogy bőrünk a túlmelegedés hatására megégjen. Ez a
3DEEP® hexapoláris rádiófrekvencia, melyet eddig kizárólag orvos-esztétikai központokban alkalmaztak.
Mit szólnál hozzá, ha Te is hozzájuthatnál és mostantól kezdve bármikor saját kezűleg akár otthon kezelhetnéd magad az orvos-esztétikai
központokban használt legkorszerűbb hexapoláris rádiófrekvenciás készülékekkel?
A Newa™ ezt kínálja Neked, hiszen a 3DEEP® technológia során működése fókuszáltabb, mélyebbre jut és sokkal célzottabb, mint az eddig kozmetikai
szalonokban végzett rádiófrekvenciás kezelések közül bármelyik. Nem véletlenül kapta meg a világ legszigorúbb engedélyezési szerve, az FDA
engedélyét, sőt elnyerte a neves Edison Innovation díjat is.
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Hihetetlen, de igaz: egy tenyérnyi méretű kis készülék magában rejti a legkorszerűbb professzionális orvos-esztétikai gépek teljes tudását.
A Newa 3DEEP® technológiája belülről regenerálja bőrödet!
Fényképekkel dokumentált klinikai tesztek és független bőrgyógyászok véleménye szerint a Newa™ bőrfiatalító gépet használó tesztalanyok 95%-ának
láthatóan csökkentek a ráncai.
Számolj le a bizonytalansággal! Válaszd a klinikailag bizonyított és több 10.000 bőrgyógyász és plasztikai sebész által használt egyedülálló technológiát
a 3DEEP® rádiófrekvenciát!
Azonnali látványos bőrfeszesítés és hosszan tartó eredmény, a makulátlan rugalmas tapintású bőrért!
A kezelések hatására szervezetünkben új kollagén termelődik, tehát bőrünk sejt szinten újul meg.
A Newa™ otthoni bőrfiatalító készülék segítségével visszanyerheted önbizalmad, hiszen bőröd hosszú időre sugárzóvá és tökéletesen simává
varázsolhatja! Ha tartós eredményre vágysz és eleged van a beazonosíthatatlan összetevőket tartalmazó szérumok használatából, akkor a Newa™
tökéletes választás a számodra!
Nincs szükséged többé ránctalanító krémre vagy hosszas és időigényes kezelésekre a kozmetikusánál. A Newa™ bőrfiatalító készülékkel saját
otthonodban mindössze 4-8 perc alatt megszépülhetsz! Ez rövidebb idő, mint egy jó smink elkészítése.
Bizonytalan vagy? Tedd próbára a Newát™!
Ne hagyd ki, csak 8 perc!
Tesztelnéd a Newa™ bőrfiatalító készüléket? Mi állunk elébe! Előzetes bejelentkezés után várunk szeretettel egy kényeztető, fiatalító arckezelésre! A
kezelés hihetetlenül kellemes és utána garantáltan nem fogsz hinni a szemednek!
Gyakran ismételt kérdések
Newa™ technológia - rádiófrekvenciás ránctalanítás
Hogyan működik a rádiófrekvencia?
A rádiófrekvenciás energia hatására a kollagén rostok biztonságosan, fájdalommentesen melegszenek fel és húzódnak össze, így stimulálva a kollagén
átalakulást. Már a kezelés alatt érezhető némi közvetlen feszesedés, ami a bőr megújulásának és felfrissülésének élményével jár.
A rádiófrekvencia által közvetített hőhatás miatt, az új kollagén termeléséért felelős fibroblasztok működése élénkül. Így a rádiófrekvencia
segítségével természetes módon épül újra a bőr, feszesebbé válik, mely fiatalosabb külsőt eredményez.
Van-e különbség a Newa™ készülék és a többi rádiófrekvenciás ránctalanító között?
Igen. A régebbi rádiófrekvenciás technológiákat (bipoláris, tripoláris) kizárólag szakember jelenlétében lehetett alkalmazni, aki felügyelte, hogy a
kevésbé irányítható rádiófrekvenciás működés közben a bőr meg ne égjen. A Newa™ a rádiófrekvenciás technológiák közül a jelenleg
legmodernebbnek számító hexapoláris 3DEEP technológiát alkalmazza. Ennek előnye, hogy a – bipoláris és tripoláris készülékekkel szemben – bőr
mélyebb rétegében képes hatni anélkül, hogy kezelés közben túlságosan felmelegítené azt. Így annak ellenére, hogy sokkal nagyobb hatásfokkal
működik nem szükséges szakember jelenléte, mert egyáltalán nem kell égési sérülésektől tartani. Ezért otthoni használatra kiválóan alkalmas.
Miben különbözik a Newa™ 3DEEP® rádiófrekvencia a többi rádiófrekvenciás rendszertől?
A leghaladóbb technológiát a rádiófrekvenciás ránctalanítás területén belül a 3DEEP® technológia jelenti, mely szintén hexapoláris rendszeren alapul.
3 elektródapárjával a hőt célzottan juttatja a bőr alsó rétegébe, ahol az elasztin és a kollagén rostok termelődnek, anélkül, hogy a bőr külső vékony
rétegét károsítaná. Ezért a 3DEEP® technológiával működő Newa™ készülék teljes biztonsággal használható otthonában is, a kezelés során nem
szükséges szakember jelenléte.
A Newa™ ugyanolyan hatásfokkal bír, mint a kozmetikai szalonokban alkalmazott eljárások?
Igen. Sőt a legtöbb kozmetikai szalonban máig bipoláris rádiófrekvenciás eljárást alkalmaznak, ami kevésbé hatásos és biztonságos megoldást jelent.
Ezzel szemben Newa™ által használt hexapoláris rádiófrekvenciát orvos-esztétikai központokban alkalmazzák bőrgyógyászok és plasztikai sebészek.
Newa™ használata
A kezelést követően milyen eredmény várható?
Azonnali hatásként: közvetlenül a kezelés után meleget érezhet a kezelt területen. Bőre feszesebb, simább és üdébb lesz.
Közvetett hatásként: új kollagének termelődnek, ezáltal a bőr struktúrája javul, az apró ráncok teljesen eltűnnek, a mélyebbek pedig jelentősen
csökkennek.
A mellékelt útmutatóban leírtak szerinti használat esetén a Newa™ segítségével újraépül a bőr, feszesebbé válik, a finom vonalak és ráncok mélysége
csökken, a bőr tónusa pedig javul. Klinikai vizsgálatok és felhasználói elégedettség mérések alapján a Newa™ készüléket alkalmazók 95%-nak tartósan
csökkentek ráncai.
Mennyire tartós eredményt érhetek el a Newa™ segítségével?
A hexapoláris 3DEEP® rádiófrekvenciás kezelés hatására bőrünk sejtszinten frissül fel, regenerálódnak a kollagén rostjaink így nem tünetet kezelünk,
hanem a ráncosodás okát szüntetjük meg. Kúraszerű alkalmazása és időnkénti emlékeztető kezelés esetén tartós eredményre számíthatunk.
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Kinek ajánlott a Newa™ használata?
30 év felettieknek megelőzésként, 40 év felettieknek kezelésként.
Mely testrészek bőrfeszesítésére alkalmas a Newa ™?
Teljes arc-, nyak-, dekoltázs és toka bőrének ápolására, ránctalanítására és feszesítésére kiválóan alkalmazható.
Mennyi ideig tart egy kezelés?
Területenként 4-8 percet vesz igénybe.
4-4 perc – arc területei
4 perc – nyak
4 perc – toka
4 perc – dekoltázs
Milyen gyakran kezelhetem magam a Newa™ ránctalanító készülékkel?
A ránctalanító kúra 1 hónapig tart, melynek során hetente 5 alkalommal célszerű használni a készüléket. Ha a kúrának vége, hetente egyszer-kétszer
javasolt szinten tartó kezelést alkalmazni.
Mindig szükséges-e az összes területet kezelni az arcomon?
Nem szükséges. Elegendő csak azt a területet kezelnie, ahol javulást szeretne elérni.
Szükséges-e kúraszerűen alkalmazni a készüléket?
A rádiófrekvenciás kezelést kúraszerűen ajánljuk. Minden alkalom önmagában is látványos, hiszen a meglévő kollagéneket a rádiófrekvenciás hő
egyből összerántja, így a bőr azonnali feszesedését észleljük. A kúraszerű alkalmazás a hosszan tartó hatás eléréséhez, vagyis az új kollagének
termelése miatt ajánlott.
Szükséges aktivátor gél a kezeléshez?
Igen. A rádiófrekvenciás kezelésekhez ugyanúgy, ahogy az ultrahangos készülékek használata során szükséges egy vezető gél, ugyanis a
rádiófrekvenciás hullámok vizes közegben tudnak a legjobban terjedni. Az aktivátor gél kifejezetten rádiófrekvenciás kezelések mellé kifejlesztett
hatóanyagmentes vezető gél.
Mennyi ideig elegendő a gép mellé kapott aktivátor gél és ha elfogy hol vehetek másikat?
Kb. 20 arckezelésre elegendő. Ez az egy hónapos teljes ránctalanító kúrát jelenti. A következő gél megvásárlása pedig heti 1 alkalmas fenntartó
kezelés esetén 5 hónapra elegendő mennyiség. Amennyiben elfogyott a gél, honlapunkon keresztül bármikor rendelhet, vagy üzletünkben vásárolhat
újabbat.
Szükséges-e valamilyen hatóanyag tartalmú krém megvásárlása is a készülék mellé?
Nem. A Newa ™ otthoni ránctalanító gép az ultrahangos, a mikroáramos és galvanikus arckezelésekkel ellentétben nem hatóanyagot juttat a bőrbe,
hanem a bőr belső regenerálódási folyamatait indítja be. Így a probléma gyökerénél fejti ki hatását, elősegíti az új kollagén termelődését. Elegendő
csupán a rádiófrekvenciás kezelésekhez való aktivátor gél használata.
Egy készüléket többen is használhatunk?
Igen! A készüléket a családban többen is használhatják. Ez a működést nem befolyásolja, de a költségeket jelentősen csökkenti
Férfiak is használhatják a készüléket?
Természetesen! Sőt ugyanolyan hatásfokkal bírnak a kezelések, mint a hölgyek esetében.
Az év bármely szakában használhatom?
Igen. Évszaktól és bőrtípustól függetlenül bármikor elvégezhetőek a kezelések. A fény alapú energiakibocsájtó eszközökkel ellentétben (lézer, IPL) a
rádiófrekvenciás technológiával működő Newa nincs hatással a pigmentképzési folyamatokra.
Biztonságos-e a Newa™ ránctalanító használata?
Igen, teljes mértékben. Több beépített érzékelő is garantálja a biztonságos, gondtalan használatot.
Ennek köszönhető, hogy kategóriáján belül egyedülállóként kapta meg az FDA engedélyét is. Villogó LED jelzi az optimális energia leadást, a készülék
túlmelegedés előtt automatikusan kikapcsol, hőmérséklet kijelző megakadályozza a bőr túlmelegedését, mozgásérzékelő segítségével pedig a
készülék képes kikapcsolni, ha abbahagyják a mozgatását.
Vannak-e olyan kizáró tényezők, melyek fennállása esetén nem használhatom a készüléket?
Bármely betegség fennállása vagy gyógyszer szedése esetén kérjük, konzultáljon orvosával a Newa™ használata előtt! (Pl. beültetett pacemaker,
ritmuszavarok, szívbetegség, beültetett fémeszköz, piercing a kezelt területen, bármilyen gyanús eredetű bőrelváltozás a kezelt területen, terhesség,
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szoptatás időszaka, súlyos autoimmun betegség, súlyos cukorbetegség, véralvadási zavarok, isotretinoin (Accutane) használata az elmúlt 2
hónapban).
Lesznek-e folyamatosan felmerülő költségek, szükséges-e valamilyen alkatrész cseréje?
Nem. A készüléket dobozából kivéve egyből használhatjuk. A kezelések során nem kellenek drága kiegészítő krémek, tapaszok, gyakorlatilag az
aktivátor gélen kívül Önnek semmi másra nincs szüksége. Az aktivátor mint minden rádiófrekvenciás kezeléshez szükséges, hatóanyagmentes víz
bázisú semleges gél, mely a rádióhullámok vezetését segíti elő. Az első aktivátor gélt tartalmazza a Newa™ anti-aging szett. Egy gél pedig heti 1
alkalmas fenntartó kezelés esetén 5 hónapra elegendő mennyiség. Amennyiben elfogyott a gél, honlapunkon keresztül bármikor rendelhet, vagy
üzletünkben vásárolhat újabbat.
A Newa™ ránctalanító készüléknek nincs cserélhető alkatrésze, hiszen hosszú távú használatra fejlesztették ki.
Mit tartalmaz a megvásárolt csomag?
Egy Newa™ készüléket, egy kb. 20 kezelésre elegendő Newa™ aktivátor gélt, egy tápegységet, egy gyöngyházfényű kézitáskát, oktató DVD-t és egy
használati útmutatót.
Hogy néz ki a Newa™ készülék, milyen funkciók vannak rajta?
Áramvonalas kompakt, tenyérnyi méretű készülék, mely nagyon könnyen kezelhető.
Hogyan használjam a Newa™ otthoni ránctalanító készüléket?
Először is tisztítsa meg arcbőrét, nyakát és dekoltázsát a szennyeződésektől. Tegyen aktivátor gélt az elektródákra úgy, hogy azokat teljesen ellepje.
Állítsa a készüléket igény szerint az alacsonyabb vagy a magasabb fokozatra. Majd az arc adott kezelési területén finom, körkörös mozdulatokat
végezve lágyan simítsa át bőrét a készülékkel. Amennyiben végzett a kezeléssel, igény szerint távolítsa el arcáról a felesleges gélt ezután nyugodtan
alkalmazhatja éjszakai vagy nappali bőrápoló rutinját, tetszése szerint sminkelhet is.
A kezelést követően kapcsolja ki a Newát, majd áramtalanítsa. Törölje le az aktivátor gél összes maradványát az elektródák területéről egy puha,
száraz ruhával és így tisztán csomagolja el a készüléket.
Mit fogok érezni?
A Newa™ használata kellemes meleg, simogató érzéssel jár. A kezelést követően pedig bőre kifeszül, ragyogóvá válik. Esetleg némi bőrpír keletkezhet
a kezelés folyamán, de ez néhány percen (legkésőbb 1 órán) belül elmúlik.
Hogyan tudom nyomon követni a kezeléseket és azok hatásait?
Kezelés előtt végezzen rugalmassági tesztet bőrén! Csípje meg a kezelni kívánt területet a Newa™ otthoni ránctalanító készülék használata előtt és
után. Pozitív változásokat fog észlelni bőrének rugalmasságát, feszességét illetően kezelés előtt és után.
Az alábbi kezelési naplóba pedig lejegyezheti a kezelésekkel kapcsolatos teendőit, észrevételeit.
Általános információk
Előzetesen ki lehet-e próbálni a Newa™ ránctalanító kezelést?
Igen. Előzetes bejelentkezést követően lehetősége van üzletünkben INGYEN kipróbálni a forradalmian új Newa™ rádiófrekvenciás arckezelést.
Elérhetőségeinket a KAPCSOLAT menüpont alatt találja.
Milyen garanciális feltételekkel vásárolhatok Newa™ készüléket?
2 év gyártói garancia jár termékünkre. Ezen felül ingyenes orvosi szaktanácsadással és a vásárlástól számított 8 napon belüli visszavásárlási
garanciával állunk vásárlóink rendelkezésére.
Hol tudom megrendelni vagy megvásárolni a Newa™ anti-aging szettet?
Megrendelheti honlapunkon keresztül, vagy megvásárolhatja üzleteinkben, melyek elérhetőségeit a KAPCSOLAT menüpont alatt találja.
Hibaelhárítás esetén hova fordulhatok?
Ha probléma merülne fel a készülék használatával kapcsolatban, akkor hívja ügyfélszolgálatunkat: +36 23 428 306.
Newa™ rádiófrekvenciás otthoni ránctalanító gép – INGYENES próbakezelés
Mi tudjuk a titkát, hogyan hagyhatod ráncaidat magad mögött!
Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítunk, hogy előzetes bejelentkezést követően részt vegyenek egy 8-16 perces, INGYENES arckezelésen,
melynek során kipróbálhatják az orvos-esztétikai minőségű Newa™ otthoni ránctalanító gépet.
Tegyél egy próbát! Várunk szeretettel!
Foglalj időpontot telefonon vagy online!
Gyere el budaörsi bemutatótermünkbe, vagy látogasson el partnerünkhöz, és végezz el egy 8-16 perces INGYENES tesztkezelést a Newa otthoni
ránctalanító készülékkel!
Győződj meg a Newa™ rádiófrekvenciás ránctalanító gép hatásáról személyesen!
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Kérjük, az üzenetben jelezd, hogy melyik helyszínen szeretnél részt venni az ingyenes próbakezelésen!
Vásárlóink tapasztalatai
„45 éves leszek és gondoltam, kéne valami, a bőröm megújítására. Ekkor olvastam a Newa-ról, és megvásároltam. Nagyon kíváncsi voltam, milyen
eredményt lehet elérni a kezelésekkel. Mivel nincs sok időm kozmetikába járni, így szempont volt, hogy otthon lehet kezelni a bőrömet vele. 1
hónapig, sőt talán 9 hétig minden nap használtam este, az arcomon és a nyakamon. Minden területen 4 percig. 1 hónap után már láttam kedvező
változást, és a későbbi fenntartó kezelésekkel pedig további javulást. A kisebb ráncok elhalványultak és eltűntek és kisimultabb lett a bőröm. Most
már csak fenntartó kezeléseket végzek, és nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, nem bántam meg, hogy megvettem. A kezelések alatt kellemes,
meleg érzésen kívül mást nem éreztem. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki szeretné megújítani, fiatalítani bőrét, otthon, kényelmesen.” (Mónika,
45 éves, Budapest)
„Két hónapja vettem meg a készüléket. Túl vagyok egy 20 napos kezelésen: hétköznaponként este megcsináltam az egész arcom (az összes területet
az útmutató szerint) + nyakat, tokát, dekoltázst is. Elhalványodtak a meglévő ráncok, feszesedett a bőr az orcán és a nyakon is, összességében
kisimultabb lett az összkép. Mostanában úgy csinálom, hogy heti 1X-2X előveszem, és kezelem a szám környékét és a dekoltázsom, nyakamat. De
tervezem, hogy nemsokára megcsinálom még kétszer a 20 napos kúrát mindenhol, ha már megvan a készülékem és bármikor elővehetem. Ennyit
megtehetek magamért. Nagyon szeretem magát a kezelést, nagyon kellemes. Könnyebbek érzem az arcom, és látványos az eredmény. Meg vagyok
elégedve. Nem bántam meg a befektetést.” (Mária, 60 éves, Székesfehérvár)
„59 éves múltam, ősszel leszek 60. Először a homlok és arcélt kezdtem kezelni. Kezelés után azonnal látni lehetett a különbséget. 2 hét után az
eredmények láttán elkezdtem az orca és szemkörüli részeket. Most már letelt a 30 nap „kúra” és még mindig szemlátomást javul a bőröm állapota. 1
hét szünet után a nyakammal folytattam. Most tartok az 5. alkalomnál, de már látszik az eredmény. Amikor jól akarok „kinézni”, akkor mindig csinálok
egy kezelést, ha nincs sok időm, akkor csak a szemem körül. Az eredmény látványos! Magától is javul, de egy ilyen emlékeztetőkezelés csodát tesz. A
leglátványosabb – eddig – a szem és állcsont környéke.” (Katalin, 59 éves, Budakeszi)
„Másfél hónappal ezelőtt kaptam születésnapomra egy Newa™ ránctalanító készüléket. Amikor kibontottam a dobozát, már akkor láttam, hogy ez
valóban egy nekem való ajándék, mivel szeretem az igényes, ízléses dolgokat. Pedig akkor még nem sejtettem, hogy a csinos külső valóban milyen
szuper kis szerkezetet takar. A másfél hónap alatt amióta a Newát™használom a bőröm gyönyörűen feszessé vált, a ráncaim is eltűntek, mintha ott
sem lettek volna. A gép mellé járó gél illata pedig fantasztikus. Imádom!” (Lívia, Esztergom)
„Nem hittem volna, hogy az első kezelés is ilyen látványos lehet. A szám melletti „szigorú” ráncok azonnal eltűntek.” (Szilvi, Budapest)
„Évek óta küzdök a dekoltázsomon megjelent apró ráncokkal. Pedig becsülettel kenegettem ránctalanító krémekkel, zsíros testápolókkal. Mégis újabb
és újabb ráncot véltem felfedezni. Most, hogy kaptam a páromtól egy Newa™ készüléket, bőröm kifeszült, a ráncok már most alig látszanak!” (Ildikó,
Budaörs)
„Próbakezelés után döntöttem a Newa™ mellett. Láthatóan csökkentek a szemem körüli szarkalábak, amikor bent voltam az üzletükben és
kipróbáltam a terméket. Azóta rendszeresen használom és gyűjtöm a bókokat.” (Kriszti, Százhalombatta)
„A munkám miatt nagyon fontos, hogy milyen a külsőm. Eddig rettegtem az öregedéstől, mert fiatal kolléganőimet látva attól tartottam, hogy nem
sokáig tudok a szakmámban maradni. A Newa™ csodát tett a bőrömmel, ezáltal a lelki egyensúlyom is helyre állt.” (Edina, Érd)
„A nyakamat szerettem volna megműttetni, mert nagyon zavart, hogy petyhüdtté és ráncossá vált. Az egyik barátnőm készülékét próbáltam ki
először, úgy gondoltam nincs mit veszítenem vele. Hihetetlen, de az első alkalom után már látszott a feszesedés. Ekkor döntöttem úgy, veszek egy
Newát™. Amióta rendszeresen használom végre tökéletesen elégedett vagyok amikor a tükörbe nézek.” (Takácsné, Budapest)
„Nem tudom ki hogy van vele, de én nem szeretem a fájdalmas kozmetikai kezeléseket. Egyszerűen olyan vékony és érzékeny a bőröm, hogy nehezen
viselem, ha szurkálják, nyomkodják. Örülök, hogy rátaláltam a Newára™, mert végre elfelejthetem a fájdalmat, sőt kifejezetten jól esik, amikor
kezelem magam. Szeretem ezt a meleg, masszírozó érzést.” (Évi, Siófok)
„Kisgyerekes anyukaként eddig nem tudtam megoldani, hogy kozmetikushoz járjak, mivel nem volt aki vigyázzon a kislányomra. Most végre úgy
szépülhetek, hogy nem kell hozzá elmennem itthonról.” (Kriszta, Szigetszentmiklós)
„Elfoglalt ember lévén, amit lehet megpróbálok a lehető legrövidebb idő alatt elintézni. Nincs felesleges szabadidőm, hogy különböző pakolásokat
vagy kenceficéket kotyvasszak és szépen várjak, amíg kifejtik a hatásukat. Arra sincs időm, hogy órákat töltsek fodrásznál vagy kozmetikusnál. Fontos
számomra, hogy olyan dolgokat használjak, amikkel rövid idő alatt gyors megoldást érhetek el. Ilyen kompakt kis készülék a Newa™ is, hiszen
használata nem tart tovább néhány percnél, hatása mégis hosszantartó.” (Éva, Gödöllő)
„Még soha nem jártam kozmetikusnál, mert tartottam a számomra ismeretlen vegyszereiktől, és furcsa módon, sok nővel ellentétben, nem szeretem
ha idegen kezek matatnak rajtam. Ám lefogytam 8 kilót és az arcomon meglazult a bőr, sápadt, élettelen színe lett, és kezdtek előjönni a ráncaim.
Óriási szerencsémre az interneten rátaláltam a Newa bőrfiatalító kis gépecskére, amit azonnal meg vásároltam,és így itthon, mindenkitől függetlenül
akkor használhatom a kezelést, amikor csak akarom! Nagyon kellemes bizsergéssel jelzi, hogy dolgozik, és azonnali hatást lehet elérni napi pár perces
kezeléssel. Ahol a ráncok lennének (én csak az arcomon használtam), a bőr telt, feszes lesz, és visszatért a fiatalkori finom halvány szép bőrpír is, ami
jelzi, hogy bőr nagyon jól érzi magát. Felesleges a kozmetikusoknál otthagyni a 10.000-ezreseket, amikor életünk végéig a kezünkben lehet a
megoldás! Köszönettel tartozom a lehetőségért, nagyon boldog vagyok. És akik a kényelmet szeretik, mindenkinek ajánlani fogom.” (Gusztávné, 55
éves, Budapest)
Bőrgyógyászok tapasztalatai
,,A pácienseink el vannak ragadtatva a 3DEEP® kezelés eredményeitől. Bátran ajánlom biztonsága és hatásossága miatt, bőrfeszesítésre és sebhelyek
elhalványítására is alkalmas.” (Christopher Inglefield, London Bridge Plastic Surgery, London, UK)
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,,A klinikánkon, mely a nem sebészi eljárásokra specializálódott, nagyon fontos, hogy pácienseink valódi alternatívt találjanak a sebész kezelés helyett.
Miután házon belül elvégeztünk egy tanulmányt az EndyMed készülék 3DEEP® RF rendszerével, a pácienseink igen izgatottak lettek az eredményeik
láttán. Nagyon örülök, hogy olyan kezelést tudok ajánlani, mely időveszteség nélkül megbízható és következetes eredményt produkál.” (Fiona Wrigth,
Texas, USA)
A fülöp-szigeteki piac tele van monopoláris és bipoláris rádiófrekvenciás felszerelésekkel, de én örülök, hogy egyre többen kezdik értékelni a 3DEEP®
rádiófrekvenciás technológiát is. A klienseim mind nagymértékű változást tapasztaltak, főleg azok, akik igénybe vettek bőrfeszesítést és
testkezeléseket is. Mindannyian örömmel újságolták, hogy ismerőseiknek is feltűnt a feszesebb bőrük. Nagyon örültek a gyors eredménynek, főleg,
hogy szünet nélkül lehet végezni a kezelést. Jót tett az önbizalmuknak, s ez kellőképpen mozgásba hozta az üzletünket.” (Amy Patdu, Patdu MD
Medical Clinic, Inc., Alabang, Muntinlupa City, Philippines)
,,Praxisom során csakis a legjobb eszközöket használom: ami a leggyorsabban a legkiválóbb eredményt hozza, ami tudományosan, gyógyászatilag
korrekt, és ami nem vesztegeti az időmet és a pénzemet. Szó szerint szinte a világpiacon fellelhető összes lézert használtam, szét is szedtem és össze
is raktam azokat, és mondhatom, hogy az EndyMed 3DEEP®-je a legjobb teljes testre alkalmazható bőrfeszesítő technológia, mellyel eddig
találkoztam. A pácienseim – nők és férfiak egyaránt – folyton dörömbölnek az ajtómon ilyen kezelésért. Mindez csak akkor lehetséges, ha az adott
technológia becsületesen hozza azt az eredményt, amit ígér. Az EndyMed 3DEEP® egy igásló, amiben szerencsére nem kell folyamatosan a hibát
keresni. Meg vagyok elégedve vele, pedig nekem nem könnyű a kedvemre tenni.” (Julia T. Hunter, M.D., Skin Fitness Plus, Beverly Hills, California,
USA)
,,Egy kontrollált multicentrikus vizsgálatban a páciensek több mint 90%-át nagyon elégedettnek találtuk az eredményekkel és a 6 hónapon keresztül
fennmaradó hatással, ami aktív kollagén átalakulási hatást bizonyított.” (Itzhak Vider, M.D., Board Certified Surgeon, Head of Medical OR, Aesthetic
Medival Center, Herzliya, Israel)
,,A 3DEEP® technológiával az RF energia 6 különböző elektróda között váltakozik a mélyebb behatolás érdekében. A legtöbb másik RF eszköz bipoláris
két elektródával: egy pozitívval és egy negatívval, de az EndyMed készülék 3 pár (6 db) elektródával rendelkezik. Minden elektródának megvan a
képessége, hogy pozitív vagy negatív legyen, és így az energia mélyebbre hatolhasson a bőrbe. A maximum behatolási mélységa 3DEEP® RF-el 11 mm
a bipoláris RF technológia 1,5 mm-ével szemben. Az EndyMed készülékbe beépített biztonsági elemek megvédenek a véletlenszerű bőrégéstől, még
akkor is, ha a kezelőfej nincs teljes érintkezésben a bőrrel. Az EndyMed készülék ugyanis nem ad le energiát, ha nem teljes a bőrrel való érintkezés. A
rendszer képes a hőmérsékletet is érzékelni, és, ha a hőmérséklet 40 Celsius fok fölé emelkedik, a készülék leáll – és ez könnyen elfogadhatóvá teszi a
kezelőszemélyzet számára is.” (Flor Mayoral, MD, Board Certified Dermatologist, Coral Gables, Florida, USA)
,,Az EndyMed készülék 3DEEP® technológia a kifinomult rádiófrekvenciás energiát használja a szövetekben. A többszörös RF forrásból származó vonzó
és taszító erők együttes használata az energiát az irha mély szöveteibe juttatja a felszín minimális felmelegítése mellett. A klinikai tapasztalatom
alapján az EndyMed készülék következetesen mutatja a bőrfeszesítő hatást, különösen az alsó arc és nyak területén, 100%-os ügyfél
eléégedettséggel.” (Prof. Daniel Cassuto, Professor of Plastic and Reconstructive Surgery at the University of Catania and a private practice in Milan,
Italy)
,,Az EndyMed PRO-t egy nagyon jó megoldásnak tartom a fájdalommentes bőrfeszesítésre. A könnyű használat és az a tény, hogy nem szükségesek
fogyóeszközök működtetéséhez, tökéletes választássá teszik a megereszkedett, cellulitos bőr ránckezelésére.”(Klaus Fritz, MD, Board Certified
Dermatologist, President of the European Society of Laser Dermatology, Head Dermatology and Laser Clinic in Landau, Germany)
,,Az EndyMed 3DEEP® RF frakcionális bőrmegújító eszköze egyike az új és izgalmas technológiáknak, melyeket egyre népszerű eljárásként
alkalmaznak.” (Neil Sadick, MD, New York Board Certified Dermatologist and Clinical Professor of Dermatology at Weill Cornell Medical College, New
York, NY, USA)
,,Az EndyMed 3DEEP® RF frakcionális bőrmegújító eszköz az egyik legjobb frekcionális kezelőeszköz, amit valaha használtam. Már az első kezeléstől
kezdve látható a változás a ráncok, a rugalmasság, a bőr textúrája és feszessége tekintetében, ami az EndyMed frakcionális RF eszközét egyedülállóan
hatékony eszközzé teszi a frakcionális rádiofrekvenciás eszközök között.”(Serge Dahan, MD, Board Certified Dermatologist, Toulouse, France)
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Klinikailag bizonyított ránctalanító hatás
Több klinikai tanulmány is igazolja, hogy az otthoni használatra tervezett Newa™ 3DEEP® ránctalanító készülék hatékonyan csökkenti a ráncokat, és
hosszú távon is képes megújítani az arcbőrt.
36%-os ránccsökkenés 1 hónap alatt
A Newa™ készüléket gyártó izraeli EndyMed Medical legfrissebb, 2014-ben publikált tanulmányának adatai szerint a Newa™ bőrmegújító rendszer
átlagosan 36%-kal csökkenti a ráncokat egy havi aktív kezelést követően.
Newa klinikai tanulmány eredménye
Látványos javulás a Newa™ 4 hetes használatát követően (forrás: klinikai tanulmány, 2014)
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Vj/21-10/2015.
Lásd: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
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Mérésekkel és fotókkal igazolt eredmények!
A Newa™ ránctalanító készülék klinikai tesztjeit NEM kémcsőbe helyezett bőrsejteken végezték (ellentétben sok ránctalanító krém klinikai tesztjével)
és az eredmények NEM a terméket tesztelők szubjektív véleményén, hanem objektív méréseken és számítógépes analízisen alapulnak!
A klinikai tesztelésben 69 hölgy vett részt (37-65 évesek), akik 1 hónapon keresztül önállóan, saját otthonukban használták a Newa™ ránctalanító
készüléket. Az 1 hónapos bőrfiatalító kúra alatt hetente, a kezeléseket követően pedig 1 illetve 3 hónap elteltével végeztek utánkövetést a
résztvevőkön.
A bőr feszességének, kollagéntartalmának mérése, speciális eszközökkel
A bőr állapotának javulását speciális eszközökkel mérték a tesztelés során.
Ennek során 3 független bőrgyógyász értékelte ki bőrük állapotának változását, speciális bőrgyógyászati tesztek és orvosi mérőműszerek segítségével,
valamint nagy felbontású fényképek számítógépes analízise után.
A klinikai tesztek eredménye mind a ráncok megjelenését, mind a bőr rugalmasságát tekintve jelentős javulást mutatott. Ezen kívül a tanulmány
résztvevőinek általános elégedettsége is igen magas volt; mellékhatásokat és kellemetlenségeket sem tapasztaltak.
Newa klinikai tanulmány eredménye
Láthatóan feszesebb arc 1 hónappal a Newa™ kúra befejezése után
A bőr kollagéntartalma növekedett
A tesztelők 75,6%-ánál 12 hét elteltével az arcbőr kollagéntartalmának növekedését mérték (átlagosan 3,82%). Mivel az emberi bőr 30 éves kor fölött
átlagosan kollagéntartalmának 1-2%-át veszíti el évente, a Newa kezelések hatására mért, közel 4%-os növekedés igazán kiemelkedő!
Bőr kollagéntartalmának növekedése Newa kezelések hatására
Bőr kollagéntartalmának növekedése a Newa™ ránctalanító kezelések hatására. (Siascope-os mérés eredménye)
Feszesebb és rugalmasabb bőr!
A résztvevők 84%-ánál a bőr tartása jelentősen (átlagosan 22,4%-kal) javult! A résztvevők 55%-ának pedig átlagosan 48,6%-kal lett rugalmasabb a
bőre 12 hét után.
Newa klinikai tanulmány a bőr keménységének javulásáról
A bőr tartásának javulása a Newa™ ránctalanító kezelések hatására (Cutometerrel mért eredmény)
Jelentős ránccsökkenés pár hét alatt
A számítógépes elemzés 12 hét elteltével a tesztelők 93%-ánál a ráncok csökkenését jelezte, melynek mértéke átlagosan 36% volt.
Newa klinikai tanulmány a ránccsökkenésről
A ránccsökkenést tapasztalt Newa™-használók százalékos aránya (számítógépes fotóanalízis eredménye)
Feszesebb és simább bőr már az első kezelés után!
A klinikai tesztek alapján a Newa™ azonnali bőrfeszesítő hatással is rendelkezik. A részvevők 78%-a azonnal (15 perccel az első kezelés után)
feszesebbnek érezte bőrét, 73% pedig simábbnak látta arcát, mint a Newa™ használata előtt.
A Newa ránctalanító azonnali hatása
A Newa azonnali bőrfeszesítő hatása már 1 kezelés után is jól látható
Dr. Yoram Harth, a tanulmány egyik szerzője:
Dr. Yoram Harth, a Newa ránctalanító készülék egyik fejlesztője
„Folyamatos javulást észleltünk a ráncok és bőr rugalmasságának tekintetében a 3 hónapos utánkövetés elemzésekor. Ez mutatja, hogy a Newa™
kezelések sikeresen beindították a kollagén újrarendeződésének természetes folyamatát a bőrben, és ez a kezelések befejezése után is folytatódott.”
Ránctalanít, feszesít, fiatalosabb színt és textúrát kölcsönöz!
A klinikai tanulmányok során tehát bebizonyosodott, hogy a Newa™ otthoni ránctalanító készülék
−

a finom barázdákat és a mélyebb ráncokat is hatékonyan csökkenti,

−

jelentősen növeli a bőr kollagéntartalmát,

−

javítja a bőr tónusát, fényességét, textúráját,

−

szebb tartást, feszességet és rugalmasságot kölcsönöz az arcnak,

−

már egyetlen kezeléssel is látványos eredményt nyújt.

Szerelem első látásra…
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A Newa™ ránctalanító készülék hatékonysága nem csak mérhető, hanem valóban látható és érezhető is! Nem véletlen, hogy a 4 hetes kúra után a
tesztelők 82%-a barátainak is ajánlaná a Newát, 87%-uk pedig már alig várja, hogy újra használhassa a gépet!
Edison-díjas innováció az EndyMedtől: Newa™
A Newa™ otthoni rádiófrekvenciás ránctalanító készülék az EndyMed Medical forradalmian új fejlesztése. Professzionális és innovatív ránctalanító
rendszerének köszönhetően a Newa™ az Edison Awards 2013 orvostudomány/esztétika kategóriájában bronzérmet szerzett.
Newa ránctalanító készülék edison díj
A 3DEEP® orvosi ránctalanító technológiát elsőként sikerült otthoni készülékbe építeni. Az innovációt 2013-ban Edison-díjjal is elismerték.
Az EndyMed fejlesztőcsapata a bőrgyógyászatban és esztétikai orvoslásban ránccsökkentésre használt rádiófrekvenciás módszert fejlesztette tovább,
kialakítva egy speciális, többforrású (multisource) rádiófrekvenciás technológiát.
Ez az új eljárás célzottan képes energiát juttatni a bőr mélyebb rétegeibe és a ránctalanításhoz szükséges új kollagén termelését idézi elő anélkül,
hogy a bőr felszíne túlmelegedne vagy károsodna. Az EndyMed a módszert 3DEEP® technológiának nevezte el, és számos professzionális,
bőrgyógyászati és plasztikai sebészeti centrumban használatos rádiófrekvenciás készülékbe építette már be.
Folyamatos fejlesztéseket követően 2013-ban sikerült megalkotniuk a Newát™. Ez a kifejezetten otthoni használatra tervezett, kisméretű
rádiófrekvenciás készülék magában rejti a 3DEEP® technológia precizitását és erejét, ám használata nem igényel szakértelmet. Beépített biztonsági
rendszereivel (pl. mozgásérzékelő, hőszabályzó) a lakosság számára is teljesen biztonságos, fájdalommentes és hatékony otthoni ránctalanító kezelést
nyújt.
A Newa™ a világon az egyetlen rádiófrekvenciás ránctalanító készülék, amelynek otthoni használatát az FDA is engedélyezte.
Az innováció egyedülállóságát jelzi, hogy a Newa™ a világon az első (és jelenleg az egyetlen) otthoni rádiófrekvenciás arckezelő készülék, amelyet az
Amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerügyi hatóság (FDA) biztonságosnak ítélt ahhoz, hogy otthoni használatra engedélyezze.
A jövő exkluzív ránctalanító technológiája, az ön otthonában
Ránctalanításra számos alternatíva létezik, ám közülük nagyon kevés felel meg a 40 év fölötti hölgyek és urak legmagasabb elvárásainak. Nem
véletlen, hogy egyre több kétségbeesett nő vállalkozik olyan expressz ránctalanító eljárásokra, amelyek csupán néhány hónapig keltik a fiatalabb,
ránctalan bőr látszatát. Pedig a tartós és látványos ránctalanítás lehetősége közelebb van, mint gondolnák.
Newa™: a 2013-as év szenzációs találmánya
A 3DEEP® Newa™ otthoni bőrmegújító készülék a 2013-as év lenyűgöző, Edison-díjjal is kitüntetett találmánya, amely új fejezetet nyit a ránctalanítás
történetében. Olyan, elsöprő erejű orvosi ránctalanító technológia otthoni alkalmazását teszi lehetővé, amelyre mindeddig nem volt példa!
Most zsebre teheti a csúcstechnológiát!
Az innováció jelentőségét jelzi, hogy a Newa™ készülékbe épített hexapoláris 3DEEP® rádiófrekvenciás bőrmegújító rendszert a leghatékonyabb noninvazív (vágást, szúrást nem igénylő) ránctalanító eljárások közt tartják számon.
A luxus bőrmegújító kezelések ereje, egy parányi készülékben
A 3DEEP® Newa™ otthoni ránctalanító készüléket az EndyMed Medical Ltd. alkotta meg, amely vezető bőrgyógyászati klinikák számára fejleszt és
gyárt professzionális orvos-esztétikai készülékeket.
Hisszük, hogy az exkluzív bőrgyógyászati centrumok eljárását alkalmazó 3DEEP® Newa™ ránctalanító készülék megfelel azon nők és férfiak
legmagasabb elvárásainak, akik a nagymértékű, látványos és tartós ránccsökkenést diszkréten, gyorsan, saját otthonukban, teljesen kockázat- és
fájdalommentesen szeretnék elérni.
Newa - ránctalanítás otthon, professzionális technológiával
A Newa™ már 1 hónap után megújítja bőrét!
Kettős hatás: azonnali bőrfeszesítés + tartós ránctalanítás
A 3DEEP® Newa™ otthoni ránctalanító, bőrmegújító készülék:
1. Látványos, 36%-os ránctalanításra nyújt lehetőséget
A Newa™ 1 hónap alatt beindítja a bőr újraépülésének folyamatát, így látványos ránccsökkentésre képes. Független bőrgyógyászok által értékelt
klinikai tanulmányok az 1 hónapos Newa™ kúrát követően 36%-os ránccsökkentő hatást jeleztek.
2. Tartósan ránctalanít
A hagyományos ránctalanító módszerek a ráncosodás fő okát (bőrünk kollagén-termelésének csökkenését) nem kezelik, így hatásuk csak átmeneti. A
3DEEP® Newa™ készülék célzott rádiófrekvenciás energiája azonban képes új kollagén termelésére ösztönözni a bőrsejteket, ezzel beindítja a
természetes bőrmegújulás folyamatát. Hatása így rendkívül tartós.
Newa ránctalanítás eredménye
A Newa™ hatékonyságát független bőrgyógyászok által értékelt klinikai tesztek igazolják, melyek során a bőr javulásának mértékét speciális orvosi
műszerekkel, valamint fényképek számítógépes analízisével állapították meg. Bővebben>>
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3. Azonnali bőrfeszesítést eredményez
A Newa™ ránctalanító készülék már az első használat során láthatóan feszesíti a bőrt, ugyanis a meglévő, megnyúlt kollagén-rostokat újra összehúzza.
Tehát a bőr expressz feszesítésére, felfrissítésére is kiválóan alkalmas.
4. Természetes módon ránctalanít
A Newa™ otthoni ránctalanító gép hatására a ránccsökkentéshez szükséges kollagént saját bőrünk termeli meg. Hatóanyagok, kemikáliák, toxinok, és
vágás vagy szúrás nélkül.
Ránctalanítás otthon Newa készülékkel
A bőr több kollagént termel, a laza kollagénrostok pedig feszesebbé válnak
5. Fájdalommentesen fiatalítja a bőrt
A Newával végzett kezelés egyáltalán nem fájdalmas. Leginkább egy kellemes, meleg arcmasszázsra hasonlít.
6. Garantáltan biztonságos kezelést tesz lehetővé
A 3DEEP® Newa™ az egyetlen rádiófrekvenciás ránctalanító készülék, amelyet az FDA otthoni használatra is engedélyezett. A biztonságos használatot
a beépített szenzorok, valamint a többforrású technológia garantálja, amely a megfelelő szöveti mélységben biztosít maximálisan célzott kezelést.
3DEEP ránctalanítás hexapoláris rádiófrekvenciával
A Newa™ célzottan a kollagént termelő bőrsejtekre és a laza kollagénrostokra hat!
7. Gyors, otthoni kezelést nyújt, az exkluzív esztétikai centrumok minőségével
Egy kezelés mindössze 4-24 percet vesz igénybe (4perc/terület), és bármikor végezhető. Használatával a nívós bőrgyógyászati klinikák nyújtotta
3DEEP®-minőséget élvezhetjük, időpont-egyeztetés, többórás időveszteség és állandó sietség nélkül.
8. Egyszeri befektetéssel biztosít tartós ránctalanítást
A Newa™ tartósan ránctalanít, tehát nem lesz többé szükség méregdrága anti-aging krémekre vagy rendszeres ránctalanító kezelésekre. Egyszeri
befektetéssel korlátlan használatot biztosít, így hosszú távon igazán költséghatékony megoldás.
Tesztelje INGYEN a Newa™ ránctalanítót!
Szeretne személyesen meggyőződni a Newa™ ránctalanító gép hatékonyságáról? Szívesen kipróbálná, hogy már egyetlen kezelés is milyen elképesztő
eredményt nyújt? Kattintson ide és jelentkezzen INGYENES Newa™ próbakezelésre! A kezelés után garantáltan nem fog hinni a szemének! Ingyenes
tesztkezelésre Budaörsi bemutatótermünkben és viszonteladónknál (Budapest. III. ker.) is van lehetőség
Mi a Newa?
Csalódott az eddig használt ránctalanító módszerekben?
Nincs ideje kozmetikushoz járni?
Műtét nélkül, mégis tartósan fiatalodna?
Akkor a legjobb helyen jár!
Ismerje meg a Newa™ otthoni ránctalanító készüléket, amely hatóanyagok és állandó kezelések nélkül, évekre megfiatalítja arcát, nyakát és
dekoltázsát, a legfejlettebb otthoni 3DEEP® bőrfiatalító technológiával!
Ránctalanítás Newa készülékkel
Mi az a Newa™?
A Newa™ egy professzionális rádiófrekvenciás technológiával működő ránctalanító készülék, amely az orvos-esztétikai centrumok legmodernebb
3DEEP® tartós bőrmegújító rendszerének otthoni használatát teszi lehetővé.
Tartósan megemeli arcát + azonnal feszesít!
A Newa™ otthoni ránctalanító, bőrmegújító készülék…
−

Látványosan és tartósan ránctalanít.

−

Fokozza a bőr kollagén-termelését, így kúraszerű használatával a ráncok jelentősen – klinikai tanulmányok szerint 36%-kal – csökkennek.
Ez a hatás tartós, ugyanis nem hidratálásnak vagy idegen anyagoknak, hanem a bőrünk által megtermelt saját kollagénnek köszönhető.

−

Azonnal feszesíti a bőrt.

−

Már egyetlen kezelés látványosan fiatalosabbá teszi az arcot, így fontosabb események, találkozók előtt „expressz” bőrfeszesítésre is
használható.

−

Kényelmesebb, gyorsabb, olcsóbb megoldást nyújt.
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A Newa™ ránctalanító géppel egy kezelés területenként mindössze 4 perc, amelyet otthon, kényelmesen, saját időbeosztásuknak megfelelően
végezhetünk, a bőrgyógyászati-esztétikai centrumok árainak töredékéért.
Newa otthoni ránctalanító készülék
A bőrgyógyászok professzionális 3DEEP technológiája, egy otthoni készülékben!
Tehát a Newa™ kiváló megoldást nyújt mindazoknak, akik csalódtak a ránctalanító krémekben, ám szabadidejüket nem szeretnék költséges,
hosszadalmas és ideiglenes hatású arckezelésekre pazarolni.
Mi a gond a „hagyományos” ránctalanító módszerekkel?
Hatóanyagaik nem elég eredményesek.
A ránctalanító krémek komponensei nem, vagy csak igen kis mennyiségben jutnak be a bőr mélyebb (irha) rétegébe. Így a legtöbb anti-aging krém
inkább csak hidratál, nem ránctalanít.
Ránctalanító kezelés kozmetikai szalonban
Számos ránctalanító módszer pénz- és időrabló, fájdalmas vagy nem elég tartós.
Drágák és rendszeres kiadással járnak.
A galvánáramos, ionos, mikro-áramos, ultrahangos és egyéb arckezelő készülékek elképesztően drága hatóanyag-ampullákkal vagy tapaszokkal
működnek. Ezeket újra és újra meg kell vásárolni, ami állandó kiadást jelent.
Fenntartó kezelések nélkül nem elég tartós a hatásuk.
Az otthoni gépekkel vagy kozmetikai kezelésekkel bejuttatott hidratáló és ránckiemelő anyagok (pl. idegen kollagén, idegen elasztin, hyaluronsav)
csak átmenetileg feszesítik a bőrt. Ahhoz, hogy az eredmény megmaradjon, rendszeres kezelés szükséges.
Pénz- és időrablók.
Színvonalasabb kozmetikai kezelésekkel már igazán szép eredményt érhetünk el, ám bőrünk csak akkor marad sima, ha az 1-3 havonta esedékes
fenntartó kezelésekre is jut elég pénzünk (20-50ezer Ft/alkalom) és időnk.
Fájdalmasak, kellemetlenek lehetnek.
A kozmetikai ránctalanító kezelések gyakran a bőr sérülésével (pl. tűszúrásokkal, erős hámlással) járnak. Ezek kellemetlenek vagy fájdalmasak
lehetnek, ráadásul fennáll a májfoltok vagy fertőzések kialakulásának kockázata is.
Miben más a Newa™?
A Newa™ idegen hatóanyagok helyett “belülről” fiatalít.
A 3DEEP® rádiófrekvencia saját bőrsejtjeinkkel folyamatosan termelteti meg azt az új (saját!) kollagént és elasztint, ami a ráncok látványos
csökkentéséhez, valamint a bőr feszesítéséhez szükséges. Így nem kell méregdrága szérumokkal és azok bejuttatásával bajlódni.
Ránctalanítás Newa bőrfiatalító géppel
Már egyetlen Newa™ 3DEEP® kúra hatása is hosszan tartó.
A bőr természetes megújulásának beindításához mindössze 20 Newa™ kezelés (1 hónapos kúra) szükséges. Ezután a bőr állapota hónapokon
keresztül, kezelések nélkül is folyamatosan javul.
Így (ha azonnali feszesítésre nincs szükségünk) akár 1-2 évre félre is tehetjük a készüléket!
Egyszeri befektetéssel nyújt tartós eredményt.
A Newa™ készüléket csak egyszer kell megvásárolni. Nem lesz szükség havonkénti kozmetikai ránctalanító kezelésekre, vagy drága hatóanyagampullákra. A bőrfiatalításhoz kizárólag kontakt gélt kell használni, ami a rádióhullámokat a bőrbe vezeti.
Használata minimális időt vesz igénybe.
A Newa™ 3DEEP® bőrfiatalítás otthon, kényelmesen, akár tévézés közben is végezhető. A területenként 4 perces kezelések így igazán kényelmesek.
A Newa™ kezelés egyáltalán nem fájdalmas.
Sőt, igen kellemes! Leginkább egy meleg arcmasszázshoz hasonlít.
Fájdalommentes ránctalanítás – nem csak az arcon!
A Newa™ ránctalanító készülékkel végzett kezelés teljesen fájdalommentes. Leginkább egy kellemes arcmasszázshoz hasonlít. Megelőzésre (30+) és
már kialakult mélyebb ráncokra (40+) is bizonyítottan hatékony. Egyaránt használható az arc, nyak, homlok, dekoltázs, valamint toka feszesítésére és
ránctalanítására.
Ránctalanítás otthon Newa ránctalanítóval
Tartósan sima bőr – szike, injekció és hatóanyagok nélkül!
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Bizonyított hatékonyság: 36%-os ránccsökkenés
A Newa™ ránctalanító készülék hatékonyságát olyan kontrollált klinikai tanulmány bizonyítja, amelynek eredménye objektív műszeres mérések,
számítógépes fotóanalízis és független bőrgyógyászok értékelése alapján született meg.
A vizsgálat szerint a Newa™ átlagosan 36%-kal csökkenti a ráncokat, 1 hónapos aktív kúrát követően. A tanulmány egyedülállóságát jelzi, hogy egy
szakmailag lektorált bőrgyógyászati szaklapban is megjelent! (Journal of Drugs in Dermatology, 2014 november) A klinikai tanulmányokról itt olvashat
bővebben>>
Hogyan ránctalanít a Newa™?

A ráncok kialakulásának legfőbb oka a bőr kollagén-termelésének csökkenése, valamint a meglévő kollagén-rostok megnyúlása. A 3DEEP® hexapoláris
rádiófrekvenciás hőenergia e folyamatok ellen hat.
A meglévő kollagén-rostokat rögtön összerántja, így már az első kezelés is látványosan rugalmasabbá, feszesebbé teszi a bőrt.
A Newa ránctalanító azonnali hatása
A Newa azonnali hatása jól látható, ha arcunk egyik oldalát kezeljük, majd tükörbe nézünk. Ezt Ön is tesztelheti, ha ellátogat hozzánk egy ingyenes
próbakezelésre!
Új kollagén termelésére ösztönzi a bőrsejteket,
ezáltal beindítja a bőr újraépülésének természetes folyamatát. Miután megnő a kollagén-rostok száma, a bőr visszanyeri tartását, sokkal feszesebb
lesz, a ráncok pedig jelentősen (36%-kal) és tartósan csökkennek. Szike, injekció és hatóanyagok bejuttatása nélkül!
Newa ránctalanító kúra eredménye
A 4 hetes kúra után a bőr látványosan és tartósan megújul! (forrás: Newa klinikai tanulmányok, Izrael)
Tartós eredmény, hatóanyagok és állandó pótkezelések nélkül!
A Newa™ ránctalanító gép a különféle hatóanyagokat bejuttató készülékektől eltérően nemcsak a tüneteket (ráncok) kezeli, hanem a ráncosodás
okára (kollagén-termelés csökkenése) is képes hatni. Így az elért eredmények fenntartásához nem lesz szükség gyakori pótkezelésekre. A hatás a kúra
befejezése után, fenntartó kezelések nélkül is hosszabb ideig (akár évekig) megmarad.
1 kúra = 1 hónap = tartós ránctalanító hatás
Mint minden rádiófrekvenciás eljárást, úgy a Newa™ 3DEEP® hexapoláris rádiófrekvenciás kezeléseket is kúraszerűen kell végezni.
Egy kúra összesen 20 kezelést (1 hónapon keresztül heti 5 kezelést) jelent. Ezt követően félretehetjük a készüléket, ám a bőr újraépülésének
folyamata a kezeléssorozat befejezésekor még korántsem ér véget! A bőrfiatalodás – vagyis a fokozott kollagén-termelődés – 3-6 hónapon keresztül
tovább folytatódik és ez idő alatt a ráncok újabb kezelések nélkül is folyamatosan csökkennek!
Toka csökkentése Newa készülékkel
A toka csökkentése hónapokkal a kúra után is jól látható! (Forrás: Newa klinikai tanulmányok, Izrael)

A kúrát 1-2 évente ajánlott ismételni az eredmény fenntartása érdekében. Ismétlésre abban az esetben nem lesz szükség, ha az első 20 kezelés után is
rendszeresen (heti 2x) használjuk a készüléket. Érdemes az utóbbi megoldást választani, hiszen így mindig élvezhetjük a Newa™ expressz feszesítő
hatását is!
Kíváncsi, hogy mások milyen eredményt értek el a Newa™ készülékkel? Kattintson ide és nézze meg a ránctalanító kúra előtt és után készült
fényképeket!
Napi 4 perc a garantált bőrmegújulásért
A Newa™ otthoni ránctalanító géppel a kezelési idő mindössze 4 perc területenként.
A kúra megkezdése előtt csupán azt kell eldönteni, hogy pontosan mely zónákat szeretnénk ránctalanítani, és ezeket fel kell osztanunk kezelési
területekre. Az alábbi képen az arc és a toka ajánlott kezelési területeit láthatja.
Newa otthoni ranctalanito gep_kezelesi_teruletek
Bármely, vagy akár az összes területet kezelheti, igényeinek és kényelmének megfelelően!
A készülék a dekoltázson, a nyakon, a homlokon, valamint a két szemöldök közötti zónában is alkalmazható. A nyak ránctalanítása oldalanként 4
percet, a homlok és a két szemöldök közötti terület kezelése összesen 4 percet vesz igénybe alkalmanként. A dekoltázst 4-6 zónára ajánlott felosztani,
amelyek mindegyikét 4 percig kezeljük.
A látványos és tartós eredmény érdekében az 1 hónapos kúra során minden alkalommal ugyanazokat az előre meghatározott a területeket javasolt
kezelni!
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Az eredmény egyes zónákban – például az orcán, a száj és a szem környékén, valamint a tokánál – gyorsabb lehet, ugyanis itt nagyobb mennyiségben
találhatóak kollagéntermelő (ún. fibroblaszt) bőrsejtek.
Newa otthoni ránctalanító készülék kezelési útmutató
A Newa™ ránctalanító készülék fényképes kezelési útmutatóját itt találja!
Milyen kontaktanyag szükséges a Newa™ használatához?
Mint más rádiófrekvenciás eljárások esetén, úgy a 3DEEP® hexapoláris arckezelés során is kontaktanyagra van szükség a rádiófrekvenciás regések
bőrbe juttatásához. A Newa™ Activator (vezető) gélt speciálisan a Newa™ készülékhez fejlesztették ki. Használatával a rádióhullámok garantáltan
bejutnak a kollagén termelődéséért felelős irha bőrrétegbe, ahol hatniuk kell. A 20 alkalmas kúrához szükséges gélt a Newa™ szett tartalmazza!
A Newa Aktivátor gélről itt olvashat bővebben>>
Így néz ki az ön komplett Newa™ csomagja
A Newa™ szett minden termékelemet tartalmaz, amelyre önnek az arckezeléshez szüksége lesz az 1 hónapos ránctalanító kúra során!
Newa otthoni ránctalanító szett
Az 1 hónapos arcfiatalító kúrához szükséges Newa kontakt gélt is tartalmazza a szett!
Ezen kívül 1 db 130ml-es Newa™ Activator (vezető) gélt is küldünk ajándékba, amely a 20 napos arckezeléshez elegendő mennyiség. Ha más
területeket (pl. dekoltázs, nyak) is kezelne, vagy a kúra befejezése után is rendszeresen szeretné használni a készüléket expressz bőrfeszesítésre,
érdemes további 1-2 gélt vásárolnia.
Biztonságos ránctalanítás – otthon is
A jó hír az, hogy ilyen rendszert – vagyis a legmodernebb és legbiztonságos hexapoláris (6 elektródás) technológiát – használ a Newa otthoni
ránctalanító készülék is.
A szépészeti klinikák tudása egy tenyérnyi méretű készülékben!
A Newa™ rádiófrekvenciás készülék az egyetlen, mely biztonságos, otthoni használatát hivatalosan is elismerték, ugyanis a világ egyik legszigorúbb
engedélyezési szerve az FDA engedélyét is megkapta.
A kezelés után mit tapasztalhatok?
Közvetlenül a kezelés után kellemes meleget érezhet a bőrén, ami rugalmasabb, frissebb és ragyogóbb lesz. A rádiófrekvenciás hő hatására ugyanis
bőr struktúrája javul, az apró ráncok teljesen eltűnnek, a mélyebbek pedig jelentősen csökkennek.
Klinikai vizsgálatok és felhasználói elégedettség mérések alapján a Newa™ ránctalanító készüléket alkalmazók 93%-nak tartósan csökkentek ráncai.
Tartós eredmény érhető el a Newával™?
Igen! A Newával™ nemcsak a ráncosodás tüneteit kezelhetjük, hanem konkrétan megszüntetjük a ráncosodás okát!
A Newa™ által használt hexapoláris 3DEEP® rádiófrekvenciás rendszer eredményeképpen a bőr sejtszinten frissül fel, ugyanis a rádiófrekvenciás hő
hatására regenerálódnak a kollagén rostok.

A Newa™ kúraszerű alkalmazása és az alkalmankénti ismétlő kezelés esetén tartós eredményre számíthatunk.
Kinek ajánlott a Newa™?
Ajánlott azon nőknek és férfiaknak, akik:
−

orvosi bizonyítékokon alapuló (CE minősítés, FDA tanúsítvány)

−

klinikailag tesztelt

−

sebészi beavatkozás (kés, tű, idegen anyag bejuttatása) nélküli

−

hosszantartó megoldást biztosító

−

fájdalommentes

−

természetes bőrfeszesítő, ránctalanító megoldásra vágynak

−

30+ korosztály számára megelőzésként

−

40+ korosztály számára kezelésként

A Newa™ 3DEEP rádiófrekvenciás (RF) energián alapuló bőrfeszesítő kezelések a fény alapú energiakibocsájtó eszközökkel ellentétben (lézer, IPL):
−

évszaktól függően bármikor elvégezhetőek (nem okoz fényérzékenységet, nincs hatással a pigmentképzési folyamatra)

−

nem függenek a bőr színétől, így bármely bőrtípus esetén biztonsággal alkalmazhatók
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Mely testrészeken használhatom a Newát™?
−

arc

−

nyak

−

toka

−

dekoltázs

Hány percig tart egy kezelés?
Kb. 4-16 perc kezelendő területenként:
−

orcák: 8 perc oldalanként

−

homlok: 4 perc

−

nyak: 4 perc oldalaként

−

toka: 4 perc oldalanként

−

dekoltázs: 16-24 perc

Mennyi ideig tart egy ránctalanító kúra?
A ránctalanító kúra 1 hónap, melynek során heti 5X érdemes használni a készüléket. Ezután (a kúra végeztével) hetente 1X-2X javasolt szinten tartó
kezelést alkalmazni.
Szükséges az egész arcot kezelni?
Nem szükséges, mindig csak azt a területet kezelnie, ahol változást szeretne elérni.Kúraszerűen alkalmazzam a készüléket?
Igen! Minden kezelés önmagában is látványos eredménnyel jár, hiszen a rádiófrekvenciás hő azonnali feszesedést eredményezi. A kúraszerű
alkalmazás pedig a hosszan tartó hatáshoz, vagyis az új kollagének termeléséhez ajánlott.
Mindenképp szükséges aktivátor gél a kezeléshez?
Igen! Az aktivátor gél tulajdonképpen egy vizes bázisú gél, ami mindig szükséges a rádiófrekvenciás kezeléshez. Ez a hatóanyagmentes semleges gél a
rádióhullámok vezetését segíti elő, ugyanis a rádiófrekvenciás hullámok vizes közegben tudnak a legjobban terjedni. Az aktivátor gél kifejezetten
rádiófrekvenciás kezelések mellé kifejlesztett vezető gél.
Mennyi ideig elég a gép mellé kapott aktivátor gél?
Körülbelül 20 arckezelésre elegendő. Ez a teljes egy hónapig tartó ránctalanító kúrát jelenti. Egy következő gél pedig heti 1 alkalmas fenntartó kezelés
esetén 5 hónapra elegendő mennyiség. Ha elfogyott a gél, honlapunkon keresztül rendelhet, üzletünkben vásárolhat újat.
Az aktivátor gél tulajdonképpen egy vizes bázisú gél, ami mindig szükséges a rádiófrekvenciás kezeléshez. Ez a hatóanyagmentes semleges gél a
rádióhullámok vezetését segíti elő.
Az első aktivátor gélt tartalmazza a Newa™ szett, ha ez elfogyott, akkor honlapunkon vagy telefonon keresztül bármikor rendelhet újat.
Kell valamilyen hatóanyag tartalmú krém a készülékhez?
Nem! A Newa™ az ultrahangos/mikroáramos/galvanikus arckezelésekkel szemben nem hatóanyagot juttat a bőrbe, hanem a bőr regenerálódási
folyamatait indítja be. Így a probléma biológiai gyökerénél hat, elősegíti az új kollagén termelődését. Elég csupán a rádiófrekvenciás kezelésekhez való
aktivátor gélt használni.
Egy készüléket többen is használhatunk?
Igen! Többen is, családi vagy baráti körön belül! Így a költségek jelentősen csökkenek.
Bármikor használhatom a készüléket?
Igen! Bármikor, bárhol, évszaktól és bőrtípustól teljesen függetlenül!
Biztonságos a Newa™?
Igen!
A beépített érzékelői teljes mértékben garantálják a biztonságos, kockázatmentes otthoni használatot:
−

A villogó LED kijelző jelzi az optimális energia leadást.

−

A túlmelegedés érzékelő biztosítja, hogy túlmelegedés előtt magától kikapcsoljon a készülék.

−

Az intelligens mozgásérzékelő révén a készülék kikapcsol, ha abbahagyják a mozgatását.

Nem véletlen, hogy ez a készülék kapta meg egyedül a szigorú FDA engedélyt.
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Mikor nem használhatom a készüléket?
Ne használja a Newát az alábbi kritériumok fennállása esetén:
beültetett pacemaker, ritmuszavarok, vagy egyéb súlyos szívbetegség
beültetett fémeszköz vagy piercing a kezelt területen
bármilyen gyanús elváltozás a kezelt területen
terhesség, szoptatás időszaka
súlyos autoimmun betegség
súlyos cukorbetegség
véralvadási zavarok, véralvadásgátló gyógyszerek szedése
isotretinoin (Accutane) használata az elmúlt 2 hónapban
Bármely betegség fennállása vagy gyógyszer szedése esetén kérjük, konzultáljon orvosával a Newa™ használata előtt.
Lesznek-e folyamatosan felmerülő költségek?
Nem! A Newa™ esetében sosem szüksége költséges kiegészítő ampullákat vagy tapaszokat vásárolni! Gyakorlatilag az aktivátor gélen kívül semmi
másra nincs szükség a használatához, sem a vásárlást követően, sem évekkel utána! A Newa™ ránctalanító készüléknek továbbá nincs cserélhető
semmilyen alkatrésze sem, hiszen hosszú távú használatra fejlesztették ki.
Mi van a Newa™ránctalanító szettben?
1 db Newa™ ránctalanító készülék
1 db Newa™ aktivátor gél, ami kb. 20 kezelésre elegendő
1 db tápegység
1 db csinos gyöngyházfényű kézitáska
1 db oktató DVD és használati leírás
Hogy néz ki a Newa?
Egy tenyérnyi) készülékről van szó, ami kis méretének köszönhetően nagyon könnyen kezelhető.
Hogyan kell használni a Newa™ otthoni ránctalanító készüléket?
Először tisztítsa meg arcbőrét, nyakát és dekoltázsát a szennyeződésektől.
Tegyen némi aktivátor gélt az elektródákra úgy, hogy azokat teljesen ellepje.
Állítsa a készüléket igény szerint alacsonyabb vagy magasabb fokozatra.
Ezután kezdje meg a kezelést az arc adott kezelési területén, úgy, hogy finom, körkörös mozdulatokkal lágyan simítsa át bőrét a készülékkel.
A kezelés végeztével tetszése szerint távolítsa el arcáról a felesleges gélt, ezután nyugodtan alkalmazhatja éjszakai vagy nappali bőrápoló krémjeit,
akár sminkelhet is.
A kezelést követően kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
Végezetül egy száraz ruhával törölje le a felesleges gélt az elektródák területéről és megtisztítva csomagolja el a készüléket.
Fájdalommentes a ránctalanító kezelés?
Igen! A Newa™ használata olyan, mint egy meleg, kellemes, simogató masszázs. Esetenként előfordulhat némi bőrpír a kezelés folyamán, de ez
néhány percen (legkésőbb 1 órán) belül maradéktalanul elmúlik.
Hogyan tudom nyomon követni a ránctalanító kezelések eredményeit?
Végezzen rugalmassági tesztet! Csípje meg az adott területet a Newa™ ránctalanító készülék használata előtt és után – pozitív változásokat fog
észlelni kezelés után: bőrének rugalmassága, feszessége nő.
Az alábbi kezelési napló is segítséget nyújthat, ebbe érdemes lejegyeznie a kezelésekkel kapcsolatos teendőket, észrevételeket.
Newa™ technológia - rádiófrekvenciás ránctalanítás
Hogyan működik a rádiófrekvenciás ránctalanítás?
A rádiófrekvencia úgy működik, hogy hatására a kollagénrostok fájdalommentesen felmelegszenek és összehúzódnak, így stimulálva a kollagén
átalakulást. Már a kezelés alatt érezhető egy kis feszesedés, ami a bőr megújulásának és felfrissülésének élményével jár. A hőhatás miatt az új
kollagén termeléséért felelős fibroblasztok működése felélénkül. Természetes módon épül újra a bőr, feszesebbé válik, mely fiatalosabb külsőt
eredményez.
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Miben különbözik a Newa™ a többi rádiófrekvenciás ránctalanítótól?
A régebbi, bipoláris, tripoláris rádiófrekvenciás készülékeket kizárólag orvos vagy kozmetikus alkalmazhatta, ő felügyelte, hogy a kezelés közben a bőr
meg ne égjen. Ezzel szemben a Newa™ a jelenleg legmodernebb hexapoláris 3DEEP® rádiófrekvenciás technológiát alkalmazza. Előnye – bipoláris és
tripoláris technológiájú készülékekkel szemben, hogy célzottabban hat, a bőrt mégsem melegíti fel túlságosan. Tehát a Newa™ sokkal jobb
hatásfokkal működik, mégsem szükséges orvos vagy kozmetikus jelenléte, hiszen esetében egyáltalán nem kell égési sérülésektől tartani. Így
lehetséges, hogy a Newa™ otthoni használatra is ajánlott.
Mit tud a 3DEEP® rádiófrekvencia?
Jelenleg a legmodernebb rádiófrekvenciás technológia a 3DEEP®, ami egy hexapoláris rendszeren alapul. Ez azt jelenti, hogy 3 elektródapárjával a hőt
célzottan tudja a bőr alsó rétegébe juttatni, pontosan oda, ahol az elasztin és a kollagén rostok termelődnek (mindezt természetesen anélkül, hogy a
bőr külső vékony rétegét károsítaná). Tehát a 3DEEP® technológiával működő Newa™ készülék teljes biztonsággal használható otthon, a kezelés során
nem szükséges orvos vagy kozmetikus jelenléte.
A Newa™ ugyanolyan jó, mint a kozmetikai/esztétikai szalonkezelések?
Természetesen! Bár a legtöbb kozmetikai szalonban napjainkban is bipoláris rádiófrekvenciás eljárást alkalmaznak, ami nem olyan hatásos és
biztonságos megoldást jelent. A Newa™ által használt hexapoláris rádiófrekvenciás technológiát inkább orvos-esztétikai központokban alkalmazzák,
méghozzá bőrgyógyászok és plasztikai sebészek.
Mennyi garancia van a Newára™?
A Newához™ 2 év gyártói garancia jár. Továbbá ingyenes orvosi szaktanácsadással és a vásárlástól számított 8 napon belüli visszavásárlási garanciával
állunk vásárlóink rendelkezésére.
Magyar vásárlók tapasztalatai
„59 éves múltam, ősszel leszek 60. Először a homlok és arcélt kezdtem kezelni. Kezelés után azonnal látni lehetett a különbséget. 2 hét után az
eredmények láttán elkezdtem az orca és szemkörüli részeket. Most már letelt a 30 nap „kúra” és még mindig szemlátomást javul a bőröm állapota. 1
hét szünet után a nyakammal folytattam. Most tartok az 5. alkalomnál, de már látszik az eredmény. Amikor jól akarok „kinézni”, akkor mindig csinálok
egy kezelést, ha nincs sok időm, akkor csak a szemem körül. Az eredmény látványos! Magától is javul, de egy ilyen emlékeztetőkezelés csodát tesz. A
leglátványosabb – eddig – a szem és állcsont környéke.”
Katalin, 59 éves, Budakeszi
„Két hónapja vettem meg a készüléket. Túl vagyok egy 20 napos kezelésen: hétköznaponként este megcsináltam az egész arcom + nyakat, tokát,
dekoltázst is. Elhalványodtak a meglévő ráncok, feszesedett a bőr az orcán és a nyakon is, összességében kisimultabb lett az összkép. Mostanában úgy
csinálom, hogy heti 1X-2X előveszem, és kezelem a szám környékét és a dekoltázsom, nyakamat. De tervezem, hogy nemsokára megcsinálom még
kétszer a 20 napos kúrát mindenhol, ha már megvan a készülékem és bármikor elővehetem. Ennyit megtehetek magamért. Nagyon szeretem magát a
kezelést, nagyon kellemes. Könnyebbek érzem az arcom, és látványos az eredmény. Meg vagyok elégedve. Nem bántam meg a befektetést.”
Mária, 60 éves, Székesfehérvár
„45 éves leszek és gondoltam, kéne valami, a bőröm megújítására. Ekkor olvastam a Newa-ról, és megvásároltam. Nagyon kíváncsi voltam, milyen
eredményt lehet elérni a kezelésekkel. Mivel nincs sok időm kozmetikába járni, így szempont volt, hogy otthon lehet kezelni a bőrömet vele. 1
hónapig, sőt talán 9 hétig minden nap használtam este, az arcomon és a nyakamon. Minden területen 4 percig. 1 hónap után már láttam kedvező
változást, és a későbbi fenntartó kezelésekkel pedig további javulást. A kisebb ráncok elhalványultak és eltűntek és kisimultabb lett a bőröm. Most
már csak fenntartó kezeléseket végzek, és nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, nem bántam meg, hogy megvettem. A kezelések alatt kellemes,
meleg érzésen kívül mást nem éreztem. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki szeretné megújítani, fiatalítani bőrét, otthon, kényelmesen.”
Mónika, 45 éves, Budapest
„Még soha nem jártam kozmetikusnál, mert tartottam a számomra ismeretlen vegyszereiktől, és furcsa módon, sok nővel ellentétben, nem szeretem
ha idegen kezek matatnak rajtam. Ám lefogytam 8 kilót és az arcomon meglazult a bőr, sápadt, élettelen színe lett, és kezdtek előjönni a ráncaim.
Óriási szerencsémre az interneten rátaláltam a Newa ránctalanító kis gépecskére, amit azonnal meg vásároltam,és így itthon, mindenkitől függetlenül
akkor használhatom a kezelést, amikor csak akarom! Nagyon kellemes bizsergéssel jelzi, hogy dolgozik, és azonnali hatást lehet elérni napi pár perces
kezeléssel. Ahol a ráncok lennének (én csak az arcomon használtam), a bőr telt, feszes lesz, és visszatért a fiatalkori finom halvány szép bőrpír is, ami
jelzi, hogy bőr nagyon jól érzi magát. Felesleges a kozmetikusoknál otthagyni a 10.000-ezreseket, amikor életünk végéig a kezünkben lehet a
megoldás! Köszönettel tartozom a lehetőségért, nagyon boldog vagyok. És akik a kényelmet szeretik, mindenkinek ajánlani fogom.”
Gusztávné, 55 éves, Budapest
„Évek óta küzdök a dekoltázsomon megjelent apró ráncokkal. Pedig becsülettel kenegettem ránctalanító krémekkel, zsíros testápolókkal. Mégis újabb
és újabb ráncot véltem felfedezni. Most, hogy kaptam a páromtól egy Newa™ készüléket, bőröm kifeszült, a ráncok már most alig látszanak!”
Ildikó, 46 éves, Budapest
„A nyakamat szerettem volna megműttetni, mert nagyon zavart, hogy petyhüdtté és ráncossá vált. Az egyik barátnőm készülékét próbáltam ki
először, úgy gondoltam nincs mit veszítenem vele. Hihetetlen, de az első alkalom után már látszott a feszesedés. Ekkor döntöttem úgy, veszek egy
Newát™. Amióta rendszeresen használom végre tökéletesen elégedett vagyok, amikor a tükörbe nézek.”
Takácsné, 70 éves, Budapest
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„Kisgyerekes anyukaként eddig nem tudtam megoldani, hogy kozmetikushoz járjak, mivel nem volt aki vigyázzon a kislányomra. Most végre úgy
szépülhetek, hogy nem kell hozzá elmennem itthonról.”
Kriszta, 38 éves, Szigetszentmiklós
„Elfoglalt ember lévén, amit lehet megpróbálok a lehető legrövidebb idő alatt elintézni. Nincs felesleges szabadidőm, hogy különböző pakolásokat
vagy kenceficéket kotyvasszak és szépen várjak, amíg kifejtik a hatásukat. Arra sincs időm, hogy órákat töltsek fodrásznál vagy kozmetikusnál. Fontos
számomra, hogy olyan dolgokat használjak, amikkel rövid idő alatt gyors megoldást érhetek el. Ilyen kompakt kis készülék a Newa™ is, hiszen
használata nem tart tovább néhány percnél, hatása mégis hosszan tartó.”
Éva, 52 éves, Gödöllő
Izraeli vásárlók arckezelési tapasztalatai
,Amikor 40 éves lettem, felfedeztem egy új ráncot a bal szemem közelében. Senki sem látta, de engem zavart. Úgy éreztem, változtatnom kell azon,
ahogy bőrömmel törődök, de nem tudtam, milyen irányba induljak. Valami intenzív dologra gondoltam, mint injekciók, vagy esetleg egy kevésbé
invazív kémiai peeling. De azok az eljárások olyan drágák! Elkezdtem különböző lehetőségek után kutatni, és egy orvos barátom javasolta, hogy
próbáljam ki az Endymed Medical által kifejlesztett Newa™ ránctalanító, ránctalanítórendszert. Miután olvastam a 3DEEP® technológiáról, és láttam
az elképesztő eredményeket, amit a klinikai vizsgálatokban elértek, rájöttem, hogy a Newa™ pontosan az, amit kerestem. Ez egy több éves
tudományos tesztelésen alapuló, könnyen használható rendszer. A kezelések nagyon kellemesek, és az eredmény láthatóan észlelhető már az első
kezelés után is. Azt is észrevettem, hogy a hidratáló krémek jobban beszívódnak a bőrömbe és hatékonyabbak, ha közvetlenül a kezelések után
használom őket. Az egyik legkellemesebb meglepetésem az volt, ahogy a Newa™ a pattanásaimra hatott. Nem hiszem el, hogy 40 évesen még mindig
vannak pattanásaim, mégis olyan gyakran pattogzik ki az arcom. Általában ecsetelőt alkalmazok a leszárításukra, de mostanában azt tapasztaltam,
hogy ha rögtön alkalmazom a Newát™, amikor egy kis duzzanatot észlelek, a pattanás vagy eltűnik, vagy nagyon apró lesz és alig látható. A Newa™
aktivátor gél szintén kellemes része a csomagnak, mivel sima érzést hagy a bőrömön, lágynak és felfrissültnek érzem. Ez egy csodálatos rendszer. És az
eredmények magukért beszélnek. Mióta elkezdtem használni a Newát™, nem kell eljárnom a kozmetikusomhoz, ami időt és pénzt is megtakarít
számomra. Annyira örülök a Newámnak™, és még boldogabb vagyok azoktól az elismerő szavaktól, amiket a barátaimtól és családtagjaimtól kapok.”
G.W., 45 éves, high-tech marketing szakember
,,Ezelőtt még soha semmilyen arckezelésen nem vettem részt, és bőrgyógyásznál sem jártam soha. Mostanában azonban eldöntöttem, hogy tennem
kell valamit az óra megállítása érdekében. Féltem egy plasztikai beavatkozástól, és a kémiai anyagok arcbőröm alá injekciózásának gondolata sem
töltött el megnyugtató érzéssel. Utálom a rendelőket és az injekciók gondolatától borsódzik a hátam! És akkor hallottam a Newáról™. Először
szkeptikus voltam, de miután néhány Newát™ használó hölgy személyes történetét hallottam, végül úgy döntöttem, hogy teszek egy próbát. És olyan
boldog vagyok, hogy ezt megtettem! Az eredmények azonnaliak voltak. Szeretem a Newa™ használatának kényelmét, amikor éppen nekem jó. A
Newát™ könnyű használni, és kellemes, meleg, lazító érzésem van az egész kezelés alatt. A legjobb rész a bőröm kinézete és érzése minden kezelést
követően. Igazán feszesebbnek és sugárzóbbnak érzem a bőrömet. A közvetlen hatás annyira elképesztő, hogy a Newát™ biztosan minden speciális
alkalom előtt használni fogom. Csak néhány Newa™ kezelés már olyan különbséget jelent a bőröm megjelenésében, hogy alig várom, hogy láthassam,
hogy nézek ki a teljes, egy hónapos kúra befejeztével.”
,,Mindig is elégedett voltam a külsőmmel, de úgy éreztem, a korosodás engem is utolért. Mostanában egyre több apró ráncot kezdtem felfedezni az
arcomon, és azt, hogy itt is, ott is ereszkedik a bőröm. Ezért gondoltam, hogy ideje valami erőteljesebb kezeléshez folyamodni. Úgy éreztem, az
általános napi kezelési rutin már nem elégséges az én koromban. A bőröm egyébként eléggé száraz és világos. Fiatal korom óta rendszeresen
használtam hidratáló krémeket, és igyekeztem védeni bőröm a naptól. Mikor a ráncaim még észrevehetőbbek lettek, hirtelen elkezdtem aggódni. A
bőrgyógyászom azt mondta, hogy semmilyen kozmetikai kezelés nem tünteti el a már kialakult ráncokat. Azon kaptam magam, hogy egyre drágább
krémeket használok anélkül, hogy igazán éreztem volna hatásukat. Azt gondoltam tehát, hogy invazívabb eszközökhöz folyamodok, mint a botox vagy
facelift. Ekkor felfedeztem a Newát™, és el kell mondjam, hogy elkápráztattak az eredmények. Abban a pillanatban, amikor kipróbáltam a Newa™
kezelést, éreztem, hogy megtaláltam, amit kerestem: egy tökéletes rendszer egy gyönyörű, fiatalabb és frissebb bőrhöz. Olyan egyszerű használni.
Tetszik, hogy csak be kell dugnom a konnektorba, fel kell vinni az elektródáira egy kis Newa™ Activator gélt, és kezdhetem kezelni a bőrömet. Már
rögtön az első kezelés után éreztem a különbséget a bőrömön – és látható is volt! Nagyon sok dicséretet kaptam a bőrömmel kapcsolatban, miszerint
jobban és frissebbnek néz ki.”
G.H., 52 éves, egyetemi előadó
,Igazán nem zavar, hogy öregszem, csak az nem tetszik, ami a bőrömmel történik. 46 évesen először fedeztem fel, hogy nem voltam elégedett azzal,
amit a tükörben láttam. Miközben különböző lehetőségeket vettem számításba, beleütköztem a Newába™. Még csak egyszer használtam, és
meglepődtem, milyen jól szívta fel bőröm a hidratálót. A következő reggel, mikor a tükörbe néztem, igazán elégedett voltam a javulással, amit láttam.
Most, hogy egy párszor használtam a Newát™, a bőröm már nem néz ki többé olyan fáradtnak; valójában sugárzik! Az apróbb és nagyobb ráncok
kevésbé észrevehetőek, különösen a szemem körüli mély szarkalábak. Nem számítottam ilyen gyors és látványos eredményre. A bőrömet
feszesebbnek is érzem. Nagyon biztonságos és kényelmes a Newa™ használata. Csak egy pár percet vesz igénybe naponta, és a kezeléseket a saját
otthonomban végezhetem, amikor nekem kényelmes. Leülök a Newámal™, ami olyan, mint egy meleg arcmasszázs - szeretem. A Newa™ másik
csodálatos előnye, hogy úgy látom, a sötétebb foltok, melyek évek óta ott vannak az arcomon, elkezdtek halványodni – már majdnem el is tűntek!
Valaha azt gondoltam, hogy ezeket a sötét foltokat a bőrgyógyászomnak kellene kezelni, de most már nincs rá szükség! A munkám mellett táncos is
vagyok egy profi salsa csapatban, ahol a legtöbb táncos a húszas éveiben jár. Én sokkal idősebb vagyok, mint ők, de a Newával™ szerzett fantasztikus
eredményeknek köszönhetően egyáltalán nem érzem magam öregebbnek a többi táncosnál. Nem csak fiatalabbnak nézek ki, de fiatalabbnak is érzem
magam. Ezért szeretem a Newát™. ”
S.S., 46 éves, könyvelő
,,Szeretem a Newa™ bőrmegújító, ránctalanító rendszert. Mint a kozmetikai újítások és technológiák iránt érdeklődő valaki, izgatott lettem, mikor a
Newa™ rendszerről és a 3DEEP® technológiáról hallottam. Saját vállalkozásom van, és 3 gyermek édesanyja vagyok, így sok szerepben
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zsonglőrködöm, miközben a nap végén magammal is foglalkoznom kell. Mint vizuális típus, a kinézetem fontos számomra, és tudom azt is, hogy az én
koromban el kell kezdenem bőröm támogatását. Az öregedés elleni küzdelemben most saját magamnak adhatok ránctalanító kezeléseket, és
bármikor javíthatom bőröm megjelenését a saját időbeosztásom szerint. Mindamellett a kényelem mellett, hogy bárhol és bármikor kezelhetem
magamat, amikor csak akarom, boldogan lepődtem meg, mikor felfedeztem, hogy a Newa™ kezelés jó érzés is. Olyan, mint egy masszázs, ami igazán
relaxáló és kellemesen meleg. Az is tetszik, hogy a Newa™ használata olyan egyszerű. Valójában alig várom a napi kezeléseket, hogy értékes időt
szentelhessek magamra. Este használom a Newát™ , és ez a kellemes kezelés méltó módja a napom befejezésének. A Newa™ aktivátor gél nagyszerű
része a rendszernek: sima érzést ad bőrömnek a kezelés után. Bámulatos javulást látok a bőröm textúráját és megjelenését illetően, mióta elkezdtem
használni a Newát™ , és ettől nagyszerűen érzem magamat. Az elismerő szavak, amiket barátaimtól és családtagjaimtól kapok, még jobb érzéssel
töltenek el. Még a kozmetikusom is, aki széleskörűen képzett és nagyon profi, elcsodálkozott az „új arcomon”. Köszönöm Newa™!“
M.G., 44 éves, grafikus
Bőrgyógyászok tapasztalatai
,A pácienseink el vannak ragadtatva a 3DEEP® kezelés eredményeitől. Bátran ajánlom biztonsága és hatásossága miatt, bőrfeszesítésre és sebhelyek
elhalványítására is alkalmas.”
Christopher Inglefield, London Bridge Plastic Surgery, London, UK
A klienseim mind nagymértékű változást tapasztaltak. Mindannyian örömmel újságolták, hogy ismerőseiknek is feltűnt a feszesebb bőrük. Nagyon
örültek a gyors eredménynek, főleg, hogy szünet nélkül lehet végezni a kezelést. Jót tett az önbizalmuknak.”
Amy Patdu, Patdu MD Medical Clinic, Inc., Alabang, Muntinlupa City, Philippines
,,Praxisom során csakis a legjobb eszközöket használom: ami a leggyorsabban a legkiválóbb eredményt hozza, ami tudományosan, gyógyászatilag
korrekt, és ami nem vesztegeti az időmet és a pénzemet. Szó szerint szinte a világpiacon fellelhető összes lézert használtam, szét is szedtem és össze
is raktam azokat, és mondhatom, hogy az EndyMed 3DEEP®-je a legjobb teljes testre alkalmazható bőrfeszesítő technológia, mellyel eddig
találkoztam. A pácienseim – nők és férfiak egyaránt – folyton dörömbölnek az ajtómon ilyen kezelésért. Mindez csak akkor lehetséges, ha az adott
technológia becsületesen hozza azt az eredményt, amit ígér. Az EndyMed 3DEEP® egy igásló, amiben szerencsére nem kell folyamatosan a hibát
keresni. Meg vagyok elégedve vele, pedig nekem nem könnyű a kedvemre tenni.”
Julia T. Hunter, M.D., Skin Fitness Plus, Beverly Hills, California, USA
,Egy kontrollált multicentrikus vizsgálatban a páciensek több mint 90%-át nagyon elégedettnek találtuk az eredményekkel és a 6 hónapon keresztül
fennmaradó hatással, ami aktív kollagén átalakulási hatást bizonyított.”
Itzhak Vider, M.D., Board Certified Surgeon, Head of Medical OR, Aesthetic Medival Center, Herzliya, Israel
,,Az EndyMed készülék 3DEEP® technológia a kifinomult rádiófrekvenciás energiát használja a szövetekben. A többszörös RF forrásból származó vonzó
és taszító erők együttes használata az energiát az irha mély szöveteibe juttatja a felszín minimális felmelegítése mellett. A klinikai tapasztalatom
alapján az EndyMed készülék következetesen mutatja a bőrfeszesítő hatást, különösen az alsó arc és nyak területén, 100%-os ügyfél
eléégedettséggel.”
Prof. Daniel Cassuto, Professor of Plastic and Reconstructive Surgery at the University of Catania and a private practice in Milan, Italy
,,Az EndyMed PRO-t egy nagyon jó megoldásnak tartom a fájdalommentes bőrfeszesítésre. A könnyű használat és az a tény, hogy nem szükségesek
fogyóeszközök működtetéséhez, tökéletes választássá teszik a megereszkedett, cellulitos bőr ránckezelésére.”
Klaus Fritz, MD, Board Certified Dermatologist, President of the European Society of Laser Dermatology, Head Dermatology and Laser Clinic in
Landau, Germany
,Az EndyMed 3DEEP® RF frakcionális bőrmegújító eszköz az egyik legjobb frekcionális kezelőeszköz, amit valaha használtam. Már az első kezeléstől
kezdve látható a változás a ráncok, a rugalmasság, a bőr textúrája és feszessége tekintetében, ami az EndyMed frakcionális RF eszközét egyedülállóan
hatékony eszközzé teszi a frakcionális rádiofrekvenciás eszközök között.”
Klinikai tanulmányok
A Newa™ 3DEEP® otthoni ránctalanító készülék hatékonyságát már több, független bőrgyógyászok bevonásával végzett klinikai tanulmány is igazolta!
Ismerje meg a legfrissebb vizsgálatok fényképekkel és objektív, műszeres mérésekkel igazolt eredményeit!
36%-os ránccsökkenés 1 hónap alatt
A Newa™ 3DEEP® otthoni ránctalanító készüléket gyártó izraeli EndyMed Medical Ltd. legfrissebb, 2014-ben publikált tanulmányának adatai szerint a
Newa™ bőrmegújító rendszer átlagosan 36%-kal csökkenti a ráncokat egy havi aktív kezelést követően.
Newa klinikai tanulmány eredménye
Látványos javulás a Newa™ 4 hetes használatát követően (forrás: klinikai tanulmány, 2014)
Miért hitelesek a Newa™ klinikai tanulmányai?
Klinikai tanulmányokat számos ránctalanító termékkel (pl. ránctalanító krémekkel) végeznek, ám azok gyakran csak a résztvevők szubjektív
véleményén, vagy kémcsőben végzett teszteken alapulnak. Így a „klinikailag igazolt” megjelölés egy-egy terméken nem feltétlenül jelent valódi
hatékonyságot.
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A Newa™ 3DEEP® ránctalanító készülék hatékonyságát azonban igen összetett, objektív műszeres méréseken és számítógépes fotóanalízisen alapuló
kontrollált klinikai vizsgálatok igazolják!
A bőr feszességének, kollagéntartalmának mérése, speciális eszközökkel
A bőr feszességének, kollagéntartalmának mérése, speciális eszközökkel
Mérésekkel és fotókkal igazolt eredmények!
A Newa™ 3DEEP® ránctalanító készülék klinikai tanulmányának eredményei az alábbi méréseken és értékeléseken alapulnak:
−

nagy felbontású fényképek számítógépes analízise

−

a bőr keménységének, rugalmasságának műszeres mérése (cutometer)

−

a bőr kollagén tartalmának műszeres mérése (siascope)

−

3 független bőrgyógyász szakorvos vizuális értékelése

−

a résztvevők tapasztalatai, megfigyelései

Ránctalanítás - Newa ránctalanító gépMiért egyedülálló ez a klinikai tanulmány?
Mert ez a világon az első, otthoni ránctalanító eszközzel végzett kontrollált klinikai tanulmány, amely a teljes arc ránccsökkentését és bőrfeszesítését
vizsgálta!
A Newa™ 3DEEP® tanulmány a szakmailag lektorált “Journal of Drugs in Dermatology” c. bőrgyógyászati szaklap 2014 novemberi számában is
megjelent!
A Newa™ 3DEEP® tesztelésének menete
A Newa™ 3DEEP® ránctalanító készülékkel végzett klinikai tesztelésben 69 fő vett részt (37-65 évesek). Ők 1 hónapon keresztül önállóan, saját
otthonukban használták a Newa™ ránctalanító készüléket. Az 1 hónapos bőrfiatalító kúra ideje alatt hetente, a kezeléseket követően pedig 1 illetve 3
hónap elteltével végeztek utánkövetést a résztvevőkön.
Newa klinikai tanulmány eredménye
Láthatóan feszesebb arc 1 hónappal a Newa™ kúra befejezése után
Ennek során minden alkalommal nagy felbontású fényképek készültek, valamint speciális bőrgyógyászati tesztek és műszerek (siascope, cutometer)
segítségével mérték a résztvevők bőrének változását. Az eredményeket 3 független bőrgyógyász szakorvos a fényképek számítógépes analízisét
követően értékelte ki, a Fitzpatrick ránc és elaszticitás skála használatával. A résztvevők kérdéssorokra is válaszoltak, értékelve a használhatóságot, az
elégedettséget és a szubjektív hatékonyságot.
A Newa™ 3DEEP® tesztelésének eredményei
Összesen 62 résztvevő fejezte be a kezelési sorozatot és az utánkövetéses vizsgálatokat. A tanulmány mind a ráncok megjelenését, mint a bőr
rugalmasságát tekintve jelentős javulást mutatott. A résztvevők 91,93; 96,77 illetve 98,39%-ánál a 3 független orvos legalább 1 pontos csökkenést
tapasztalt a Fitzpatrick skálán. A résztvevők általános elégedettsége is igen magas volt, bármilyen mellékhatás, vagy kellemetlenség nélkül.
Toka csökkentése Newa készülékkel
Newa™ 3DEEP® készülékkel a toka is csökkenthető
A bőr kollagéntartalma növekedett
A tesztelők 75,6%-ánál 12 hét elteltével az arcbőr kollagéntartalmának növekedését mérték (átlagosan 3,82%). Mivel az emberi bőr 30 éves kor fölött
átlagosan kollagéntartalmának 1-2%-át veszíti el évente, a Newa™ 3DEEP® kezelések hatására mért, közel 4%-os növekedés igazán kiemelkedő!
Bőr kollagéntartalmának növekedése Newa kezelések hatására
Bőr kollagéntartalmának növekedése a Newa™ ránctalanító kezelések hatására. (Siascope-os mérés eredménye)
Feszesebb és rugalmasabb bőr
A résztvevők 84%-ánál a bőr tartása jelentősen (átlagosan 22,4%-kal) javult! A résztvevők 55%-ának pedig átlagosan 48,6%-kal lett rugalmasabb a
bőre 12 hét után.
Newa klinikai tanulmány a bőr keménységének javulásáról
A bőr tartásának javulása a Newa™ ránctalanító kezelések hatására (Cutometerrel mért eredmény)
36%-os ránccsökkenés 1 hónapos kúra után
A számítógépes fényképanalízis 12 hét elteltével a tesztelők 93%-ánál a ráncok csökkenését jelezte, melynek mértéke átlagosan 36% volt.
Newa klinikai tanulmány a ránccsökkenésről
A ránccsökkenést tapasztalt Newa™-használók százalékos aránya (számítógépes fotóanalízis eredménye)
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Feszesebb és simább bőr már 1 kezeléssel!
A klinikai tesztek alapján a Newa™ 3DEEP® azonnali bőrfeszesítő hatással is rendelkezik. A részvevők 78%-a azonnal (15 perccel az első kezelés után)
feszesebbnek érezte bőrét, 73% pedig simábbnak látta arcát, mint a Newa™ használata előtt.
A Newa ránctalanító azonnali hatása
A Newa azonnali hatása már 1 kezelés után is jól látható, ha csak az arc egyik oldalát kezeljük. Szeretné ingyen tesztelni? Telefonos jelentkezés:
30/6303 777
Ránctalanít, feszesít, fiatalosabb színt és textúrát kölcsönöz!
A klinikai tanulmányok során tehát bebizonyosodott, hogy a Newa™ 3DEEP® otthoni ránctalanító készülék
−

a finom barázdákat és a mélyebb ráncokat is hatékonyan csökkenti,

−

jelentősen növeli a bőr kollagéntartalmát,

−

javítja a bőr tónusát, fényességét, textúráját,

−

szebb tartást, feszességet és rugalmasságot kölcsönöz az arcnak,

−

már egyetlen kezeléssel is látványos eredményt nyújt.

Newa ránctalanítás eredménye
Látható ránccsökkenés már egyetlen kúra után!
A legtöbben a barátaiknak is ajánlanák
A Newa™ 3DEEP® ránctalanító készülék hatékonysága nemcsak mérhető, hanem valóban látható és érezhető is! Nem véletlen, hogy a 4 hetes kúra
után a tesztelők 82%-a barátainak is ajánlaná a Newát, 87%-uk pedig már alig várja, hogy újra használhassa a gépet!
Dr. Yoram Harth, a tanulmány egyik szerzője:
Dr. Yoram Harth, a Newa ránctalanító készülék egyik fejlesztője
„Folyamatos javulást észleltünk a ráncok és bőr rugalmasságának tekintetében a 3 hónapos utánkövetés elemzésekor. Ez mutatja, hogy a Newa™
kezelések sikeresen beindították a kollagén újrarendeződésének természetes folyamatát a bőrben, és ez a kezelések befejezése után is folytatódott.”
Neil Sadlick, a New York-i Cornell Egyetem, Weill Orvosi Karának professzora:
„Az olyan új otthon használható technológiák, mint a Newa™, mely a bőrfeszesítő rádiófrekvenciás technológiák új generációja, lehetővé teszik az
emberek számára, hogy orvosok által végzett arcmegújító kezeléseket végezzenek a nélkül, hogy el kellene menniük otthonról.”
Még több fényképet szeretne látni az eredményekről? Kattintson ide! >>
Miért egyedülálló a Newa™ 3DEEP®?
A kezdetlegesebb (pl. mono-, bi-, tripoláris) rádiófrekvenciás ránctalanító rendszerek hatása nem elég célzott, így hatalmas energiát kell leadniuk a
bőrbe ahhoz, hogy a kezelés eredményes legyen.
Ezt bőrgyógyászati rendelőkben vagy kozmetikai szalonokban a bőr folyamatos hűtésével tudják ellensúlyozni, ám otthoni készülékek esetén az ilyen
bipolaris radiofrekvencias technologia-technológiák lebutítása elkerülhetetlen (ellenkező esetben megégetnék a bőrt), ami a hatékonyság jelentős
csökkenésével jár.
Az EndyMed Medicalnak ezt a problémát sikerült orvosolnia Edison Díjas fejlesztésével, a Newa™ 3DEEP® otthoni bőrfiatalító rendszerrel!
3DEEP ránctalanítás hexapoláris rádiófrekvenciávalA Newa™ 3DEEP® más rádiófrekvenciás eszközöktől eltérően 6 db, változtatható polaritású
elektródával rendelkezik. A biztonságos mennyiségű energia így célzottan a megfelelő szöveti mélységbe jut, tehát hatékonysága nem csökken!

IV.2.2. Óriásplakátokon
Óriásplakát 1. 46
2013. november 1. napja és 2014. június 30. napja között
in: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
A képen három alma láthatóm azonban balról jobbra haladva az almák elkezdtek fonnyadni, ráncosodni.
Alatta az alábbi tartalom jelent meg:
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Neked van választásod!
newa.hu
Professzionális ránctalanítás otthon

Óriásplakát 2. 47
2014. július 1. napja és 2014. július 30. napja között.
in: Vj/21-9/2015. számon nyilvántartott irat.
A tartós bőrfiatalitás új dimenziója. Newa – professzionális otthoni készülék
newa.hu

Plakát

Ne hagyja ki, csak 8 perc, látványos eredmény!
newa
Jelentkezzen üzletünkben!

IV.2.3. Szórólapokon
Szórólap 1. 48
Mutassa meg a világnak fiatalabb önmagát!
Feszesebb, simább bőr már egy hónap alatt!
Professzionális 3DEEP kezelés már otthonában is!
newa

Szórólap 2. 49
newa a bőrfiatalítás új szintje!
Vezető plasztikai sebészek és bőrgyógyászok ajánlásával.
−

A ma elérhető leghatékonyabb 3DEEP technológia

−

Fájdalommentes kezelés otthon

−

Klinikailag alátámasztott eredmények

−

Gyorsaság és hatékonyság: feszesebb bőr már 1 hónap alatt

−

Kényelem: otthoni használat, naponta 4perc/terület

−

Biztonság: injekció és műtétek nélküli fiatalodás

www.newa.hu
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