Manual
Ventosa de Glúteo
Plus Pump

VENTOSA PLUS PUMP
Parabéns,
Pela escolha, esperamos que esse equipamento seja muito vantajoso em
seu trabalho, proporcionando mais agilidade e benefícios a suas clientes.
A VENTOSA PARA GLÚTEO PLUS PUMP é utilizada para:
- Tonificação dos Glúteos
- Circulação Sanguínea
- Celulite
- Modelagem do corpo
Um dos maiores desejos femininos é ter um bumbum bonito em pouco
tempo e sem muito esforço. A técnica é indolor e combinada com a
vacuoterapia proporciona efeitos considerados surpreendentes. Para o
procedimento é indicado o tempo de 20/30 minutos com ventosas presas
às nádegas, efetuando a sucção do músculo que poderá ser feito no
ritmo contínuo ou pulsado, pressão aplicada deve ser verificada de
acordo com a sensibilidade da cliente.
O uso das ventosas estimula a região, modelando o glúteo. Isso, além de
ajudar a empinar o bumbum tem um efeito intenso nas celulites mais
severas. Após terminar a primeira sessão já é possível observar os
primeiros resultados, com a região mais empinada e enrijecida. De
acordo com estudos científicos, cada 30minutos de vacuoterapia
equivale a mil repetições de exercícios localizados.

Contraindicações:
O procedimento é contraindicado somente para pessoas com problemas
circulatórios.

Tumores

Doenças infecciosas

Gravidez

Infecções na pele

Tratamento com anticoagulantes

Flebites, tromboses, hérnias e varizes.
Características Técnicas:
2 Ventosas de Acrílico com conector
1 Conector “T”
2 Mangueiras
Montagem
1-Acoplar o pedaços de mangueira ao conector “T” deixando o conector
central livre (Imagem 01)
2-Acoplar as mangueira no conector da ventosa de glúteo (Imagem 02);
3-Acoplar a mangueira do aparelho de vácuo no conector “T” da
ventosa (Imagem 03);
4-Posicionar a ventosa no glúteo e ligar o aparelho de vácuo (Imagem
04);

INFORME: Não nos responsabilizamos pelo uso inadequado do equipamento, bem como seus
acessórios por profissionais não capacitados, para um procedimento adequado e satisfatório é
essencial ao profissional à conclusão do curso e experiência constante. Ao adquirir um
aparelho, indicamos que faça também o curso disponibilizado pela empresa Hidrosux.
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A HIDROSUX deseja um bom trabalho a você
em caso de dúvidas não deixe de nos consultar.
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