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Każdy z osobna zabieg daje świetne 
rezultaty terapeutyczne. A co, jeśli 
połączymy te dwa zabiegi w jedno? 

W odpowiedzi na to powsta-
ła frakcyjna radiofrekwencja 
mikroigłowa. Urządzenie do RF 
mikroigłowej wyposażone jest 
w specjalną głowicę z 25, 64 lub 10 
mikroigłami, które jednocześnie 
stają się̨  elektrodami. Rozgrzewają̨  
się̨  one na końcu (igły izolowa-
ne), dzięki czemu doprowadzamy 
falę radiową na wybraną przez 
nas głębokość. Tradycyjna ra-
diofrekwencja przegrzewa tkan-
ki nierównomiernie, tak więc 
wyższą temperaturę̨  uzyskuje-
my w warstwie naskórkowej niż̇ 
w warstwie skóry właściwej. 

Dzięki radiofrekwencji mikro-
igłowej rozgrzewamy te struk-
tury, na których w szczególności 
chcemy się̨  skupić.́ Igły wysuwają̨  
się̨  na głębokość́ od 0,5 mm do 
3,5 mm i to my decydujemy, na ja-
kiej głębokości chcemy pracować.́ 
Decydujemy też o mocy zabiegu, 
którą dobieramy indywidual-
nie. Pozwala to nam na ogromną 
precyzję i dokładność́ pracy, 
dobierając głębokość́ nakłuć́ do 
rodzaju skóry, miejsca zabie-
gu oraz efektów, jakie chcemy 
osiągnąć.́

A JAKIE SĄ EFEKTY? 
Poprawa napięcia, zagęszczenie 
skóry, spłycenie zmarszczek, po-
prawa owalu twarzy, zniwelowa-
nie rozstępów czy blizn to tylko 
niektóre efekty, które przynosi RF 
mikroigłowa. 

DLACZEGO ROYAL FRAX? 
Urządzeń́ do RF mikroigłowej 
na rynku znajdziecie wiele, na-
tomiast chcielibyśmy przybliżyć́ 
Wam walory jednego z nich. 
Urządzenie do radiofrekwencji 
Royal Frax, emitujące bipolarną 
falę radiową o częstotliwości 2-4 
MHz, wyposażone jest w spe-
cjalne kartridże z mikroigłami, 
które możemy wprowadzać́ na 
głębokość́ od 0,2 mm do 3,5 mm. 
Urządzenie wyposażone jest do-
datkowo w system podciśnienia, 
co znacznie ułatwia pracę oraz 
niweluje nieprzyjemne uczucia 
bólowe. Praca z urządzeniem 
jest niezwykle intuicyjna, 
a urządzenie bardzo precyzyjne 
i dokładne, nowoczesny design 
pozwala zaś wpisać́ się̨  w po-
wszechnie panujące trendy.

A MOŻE NAJPIERW POZNAJ, 
ZANIM SIĘ ZDECYDUJESZ? 

Firma Crown of Beauty oferu-
je długoterminowy wynajem 
urządzeń́ kosmetycznych na tere-
nie całej Polski. Urządzenie Royal 
Frax wynająć́ można na okres 
od 3 miesięcy. Dzięki takiej inwe-
stycji jesteśmy w stanie poznać́ 
urządzenie przed jego zakupem, 
ocenić́ jego walory czy efekty, ja-
kie przynosi, by następnie podjąć́ 
decyzję o zakupie sprzętu. Bez 
większych inwestycji w łatwy 
sposób można wzbogacić́ ofertę̨  
swojego gabinetu o bardzo atrak-
cyjny zabieg, a przede wszystkim 
ocenić,́ czy naprawdę̨  warto. 

D la frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej synergia jest słowem kluczowym. Royal Frax 
wykorzystuje synergistyczne działanie dwóch metod: mikronakłuwania oraz fali radiowej. 

Mikronakłucia to nic innego, jak nakłucia mechaniczne, które stymulują ̨ mechanizmy naprawcze 
w skórze. Radiofrekwencja to z kolei fala elektromagnetyczna o częstotliwości fal radiowych, 
która w znacznym stopniu podnosi temperaturę ̨ skóry właściwej. Ogrzane tkanki wprowadzone 
zostają w szok termiczny, który w konsekwencji doprowadza do skracania i przebudowy włókien 
kolagenowych oraz pobudza procesy regeneracji. 
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