
COM TECNOLOGIA DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO, O VELASHAPE 

OFERECE RESULTADOS 
ÚNICOS E EFICIENTES NO 

TRATAMENTO DE CELULITE, 
FLACIDEZ E GORDURA 

LOCALIZADA.

ANVISA: 10343650039

O VelaShape trata tanto os tecidos mais profundos 
quanto as camadas super iores da pe le , 
proporcionando redução da camada de gordura e 
da circunferência, atuando efetivamente na redução 
da celulite. É um tratamento terapêutico não 
invasivo e confortável para o paciente.
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Ideal para pacientes que buscam 
resultados rápidos e eficientes na:

Ÿ Pós lipoaspiração para melhorar 
contorno corporal e fibrose.

Ÿ A massagem mecânica facilita a 
drenagem das toxinas 
intracelulares para o sistema 
linfático e reequilibra os fluídos.

Ÿ Redução de medidas-contorno 
corporal;

Ÿ Redução de flacidez;
Ÿ Redução de celulite;
Ÿ Pós gestação;

O Equipamento VelaShape possui 
dois aplicadores, um grande e um 
pequeno.



O VelaShape possui a tecnologia ELÕS, a radiofreqüência, 
infravermelho, mecanismo de vácuo e massagem, o 
transformando em um aparelho completo.

VelaShape é o primeiro e único equipamento com certificado 
FDA para tratamento de redução da celulite, contorno corporal 
e redução de medidas.

Proporciona um aquecimento interno na derme profunda e 
estimula o metabolismo, obtendo um efeito lipolítico. Sua 
função principal é a estimulação dos fibroblastos para produzir 
colágeno e elastina para aumentar a firmeza da pele.

Saiba mais sobre os 4 mecanismos do VelaShape:

Rádiofrequência bipolar
1MHZ - 150W

Estiula o metabolismo, ativação celular, reabsorção de 
edemas, aumenta o aporte de oxigênio e melhora o 
intercâmbio celular. Otimiza o efeito da radiofrequência - elos.

Led Infravermelho 
850nm - 3,3W

A movimentação que obtemos com a sucção aumenta o fluxo 
sanguíneo e linfático, melhora a eliminação de resíduos e 
ajuda a soltar as camadas cutêneas e subcutâneas, obtendo 
resultados magníficos. Possibilita a maior penetração das 
energias.

Vácuo 
pulsado

A ação da massagem dos rolos oferece uma agradável 
sensação, ao mesmo tempo que estimula a circulação, 
auxiliando a eliminação dos edemas e retenção de líquidos.

Vácuo 
pulsado

Redução de medidas;

Indicações clínicas:

Redução de celulite;

Contorno Corporal;

Pós lipo aspiração e 
pós gestação para 
contorno corporal.



O que o velashape trata?

costas braços abdômen

flancos glúteos

coxas

Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento VelaShape. Caso 
tenha mais dúvidas entre em 
contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do VelaShape

Os resultados já são 
visíveis em torno de 
4 sessões após o 
início do tratamento.

Rápido e Eficaz

A sessão dura em 
torno de 50 minutos 
por área tratada.

Tempo da Sessão

A indicação para um 
bom resultado é de 
no mínimo 8 
sessões, 1 a 2 vezes 
por semana.

Número de Sessões

Possibilidade em 6 
horas é de 
aproximadamente R$ 
3.500,00 - Líquido

Ganhos

Quadris

Ideal para pacientes que procuram 
resultados rápidos e eficientes na:

Ÿ Redução de celulite;
Ÿ Pós gestação;
Ÿ Pós lipoaspiração para 

melhorar contorno corporal 
e fibrose.

Ÿ Redução de flacidez;

Ÿ Redução de medidas-
contorno corporal;

O Equipamento VelaShape 
possui dois aplicadores, um 
grande e um pequeno.

A massagem mecân ica 
faci l i ta a drenagem das 
toxinas intracelulares para o 
sistema linfático e reequilibra 
os fluídos.

Ÿ Área de tratamento: 40×40 
mm;

Ÿ Manipulação de tecido com 
roletes;

Ÿ Sucção efetiva que permite 
maior profundidade de 
penetração para maior 
aquecimento do tecido 
subcutâneo.

Ÿ Área de tratamento: 30×30 
mm;

Ÿ Mais indicados para áreas 
menores, como: pescoço, 
braços e flancos e celulites 
de grau mais avançado.

Ÿ Fornece aquecimento 
focalizado na hipoderme;

Aplicador grande: Aplicador pequeno:



Principais Dúvidas

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de VelaShape 
100% online com certificado 
pela maior empresa de 
tecnologia estética do país.

Treinamentos

O aparelho Velashape combina 
radiofrequência bipolar com 
ondas de luz infravermelha, 
associadas ao mecanismo de 
sucção a vácuo 
(endermologia), utilizado no 
tratamento de celulite, para 
reduzir medidas e a flacidez da 
pele. A tecnologia também 
possui uma nova versão: o 
Velashape Plus, que oferece o 
sistema ELOS (Electro Optical 
Synergy), combinando 
manipulação mecânica, suave 
pressão negativa, 
infravermelho e radiofrequência 
bipolar.

Como é o tratamento de 
celulite com VelaShape?

A tecnologia do Velashape para 
tratamento de celulite é 
considerada atualmente uma 
das mais eficazes. São tratados 
tanto os tecidos mais profundos 
quanto as camadas superiores 
da pele, proporcionando 
redução da camada de gordura 
e da circunferência, atuando 
efetivamente na redução da 
celulite. É um tratamento 

O que é VelaShape?

O tratamento não dói, e 
durante toda a sessão sente-se 
uma agradável massagem 
adicionada a uma confortável 
sensação de calor.

terapêutico não invasivo e 
confortável para o cliente.

Melhora na textura e na 
aparência da pele, redução da 
gordura localizada, redefinindo 
o contorno corporal. Esses são 
os resultados do Velashape.

O cliente sentirá dor ou 
algum desconforto?

E o tratamento com 
VelaShape funciona?

Sim. O aquecimento provocado 
pelo infravermelho e a 
radiofrequência do Velashape 
funciona aumentando o 
metabolismo das células 
gordurosas, diminuindo o 
tamanho delas e estimulando a 
produção de colágeno, 
melhorando a textura da pele.

Quais os resultados do 
VelaShape?

Antes e Depois com Velashape



Principais Dúvidas

Onde o VelaShape pode ser 
utulizado?

Qual é o tempo de cada 
sessão?

Quanto tempo dura cada 
sessão?

A sessão dura em torno de 50 
minutos por área tratada.

Quantas sessões são 
necessárias no tratamento 
com o VelaShape?

O tratamento é indicado para 
áreas nas quais mais 
comumente ocorrem a celulite 
e gordura localizada: glúteos, 
coxas, quadris, abdômen, 
flancos e braços.

A indicação para um bom 
resultado é de, no mínimo, 8 
sessões.
Lembremos que a resposta é 
individual e sua manutenção 
dependerá da associação de 
dieta adequada e da prática 
disciplinada de exercícios 
físicos.

Dependerá da extensão da 
área a ser tratada. Para uma 

região de cerca de 30×20 cm 
(tamanho padrão de uma 
região correspondente a uma 
folha A4 – área delimitada: 
pontos (a) e (b) – a sessão 
dura 20 minutos, áreas mais 
extensas exigirão até 30 
minutos.

É um tratamento seguro?

Durante todo o tratamento o 
equipamento monitora e 
controla todas as funções, 
proporcionando total conforto e 
segurança.

Como posso melhorar e 
manter os resultados após o 
tratamento com o 
VelaShape?

Após completar o tratamento, 
recomenda-se a manutenção 
periódica, uma vez ao mês. 
Uma dieta equilibrada e a 
prática de exercícios físicos 
aeróbicos regulares são 
importantes no tratamento de 
celulite e gordura localizada e 
na manutenção dos resultados 
conseguidos com o Velashape. 
Por isso, um acompanhamento 
nutricional é fortemente 
indicado.

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de VelaShape 
100% online com certificado 
pela maior empresa de 
tecnologia estética do país.

Treinamentos



www.sullaser.com.br
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