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Leaders in Laser Technology  



    Tecido adiposo = células de gordura 

    20-40 bilhões de células de gordura 

   13.5kg 

   Ø 0.05mm – 0.2mm 

Células de gordura podem expandir 4X 

Contem gordura (triglicerídeos) 

armazenada no citosol de cada célula 

(semi líquido) 



Imagem de Micrografo do tecido adiposo 

Células de gordura 

Tecidos conectivos 



 O excesso de calorias são armazenados  

 como triglicerídeos  

 no tecido adiposo (gordura subcutânea) 



"Depois de ganhar una célula de gordura, 

Ela dependerá de você! 

CÉLULAS ADIPOSAS 

Obesidade infantil 

Gravidez 

Ganho rápido de 

peso adulto 

prolongado 

Gerenciamento 

da dieta 

Células adiposas normais 

Dieta rica em gordura 

células adiposas 
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O Mercado Corporal  

 O mercado mundial de contorno corporal a nível gordura e pele 

 2011  394 Milhões Dólares 

        100 Milhões em consumíveis 

 

     até 2016 haverá um crescimento de 13% na demanda mundial 

     até 2016 haverá 50 mil equipamentos vendidos no mundo 

 

    Até 2011 foram realizados 5 Milhões de procedimentos corporais no 
mundo 

    isso gerou um Faturamento estimado de 3 bilhões em procedimentos 

 

    até 2016 haverá aproximadamente 9 Milhões de procedimentos 

    até 2106 haverá quase 5 Bilhões gerados em procedimentos 

 

 

 

 



Laser de Diodo de 658nm (FFR*) 

Não invasivo 

Laser Frio (LLLT**) 

Resultados Imediatos 

Rápido e Indolor 

Mínima interação do operador 

Sem consumíveis 

 
*Fractional Fat Reduction 

** origens em 1960 para cicatrização de feridas 

O que é o  



 

Contorno do corpo 

 

Redução da gordura 

 

Redução da celulite 

                                é indicado para  



Aprovações Oficiais 

ANVISA 
CLASSE II: 80332760006 

 

 

FDA 

Primeiro equipamento de 

contato direto a laser para 

redução de gordura e 

contorno corporal para 

redução de circunferência 

 

CANADA 

EUROPA 

AMERICA LATINA 
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ATP 

   Adenosine 5’-TriPhosphate 

   Moeda molecular para a transferencia de energia 

   ATP gerada a partir do metabolismo da glicose e 
dos triglicerideos (Glucolise e ciclo ácido cítrico) 

•Os triglicerideos das células de 
gordura são a fonte para produção 
de energia! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ATP_structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ATP-xtal-3D-sticks.png


 I-LIPO imita o exercício ou a “fome” 
através de um sinal químico 

 

  Atuando na mitocôndria de cada célula de 
gordura 

 

 Inicia o processo de rompimento dos 
triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol 

 

E através do sistema linfático elimina a 
gordura do corpo 

 

È uma foto estimulação e não 
fototermolise 

Cell  

Mitocondria 

Ciência do    

 
A bio estimulação de forma natural 



MECANISMO DE AÇÃO (Básico) 

Laser absorvido pelas Mitocôndrias ativa a ATP 

libera íons de hidrogênio que modula o estado Redox da célula e os poros 

aumentam e há busca de CA + íons para novo equilíbrio do PH celular 

CA promove o aumento da Lípase  a qual rompe os Triglicérides em 

ácidos   graxos e glicerol e saem pelos poros no tecido intersticial 

Estas moléculas menores pode deixar célula através de poros 

esvazia e diminui a célula de gordura, mas deixando  ela intacta 

O sistema linfático coleta Esta 

gordura para eliminação 

definitiva 

Laser  é aplicado nas células de gordura 



Dentro da célula 

NAD+ 

NADH 

hV 

MITOCHONDRIA 

Δh, ΔΨ, ΔpH 

NAD+ 

NADH 

CYTOPLASM 

Citocromo-c-oxidasa 

e flavo proteínas como NADH na 

cadeia respiratória na  mitocôndria 

como fotorreceptores 

 
Isto provoca a ativação a curto 

prazo da cadeia respiratória e a 

oxidação da piscina de NADH que 

conduze a alterações no estado 

redox de ambos mitocôndria e o 

citoplasma 

 
 

Aumento da síntese de ATP 

 

 
Aumento de Na + / H + equilíbrio 

na membrana citoplasmática 

provoca aumento a curto plazo no 

pH no interior da célula e abertura 

dos poros na estrutura da 

membrana 

ATP  

Eh 

Na+/H+ antiporter 

Na+, K+-ATPase 

Em 

Δ[cAMP] 

Δ[Ca2+]i 
pHi 

DNA, RNA 

síntese 

1o reaction in Mitochondria 

2o reactions – cellular signalling 

Poros transitórios na membrana celular 

devido a alterações na membrana celular 



Cadeia de transporte de elétrons 

Laser 658nm 
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• Absorção do laser pelo citocromo c oxidasa (uma enzima) 

• Dissociação não covalente unindo metais (Cu, Fe) na cadeia respiratória 
mitocondrial 

• Movimento dos elétrons para formar moléculas de água 

• O fluxo de prótons de (íons H +) afetam o estado redox colocando a  célula 
em estado mais oxidativo 

• Decorrente do aumento temporário do pH  são gerados poros através da 
membrana celular para normalizar o pH. 

•  Energia liberada por esta transferência de prótons  de H + gera uma miniatura 

    de bateria, a síntese da ATP 

• Então a ação estimulante da lípase rompe os triglicerídeos em ácidos  

   graxos livres e glicerol 



[Mester E et al The Bio stimulating Effect of Laser Beam. Proc. Laser – 81, 

Opto-Electronic Munich 1981] 

Estudos Clínicos 

Effect of Low Energy Laser on the Growth and Regeneration of Capillaries 
M. MAIER a, D. HAINA a, M. LANDTHALER ~ 

aGesellschaft f. Strahlen u. Umweltforschung, Munich, FRG 

bDepartment of Dermatology, University of Munich, FRG 

Abstract. Laser light of low energy is discussed to have an accelerating effect on wound healing. 

The aim of the present study was to proof whether HeNe laser irradiations have a positive effect on regeneration of capillaries. 

For this purpose aluminium chambers were implanted in the dorsal skin flap of Syrian hamsters. 

After coagulation of blood vessels by means of an argon laser the tissue was irradiated daily with the low energy light of a HeNe laser. 

Regeneration of capillaries was studied by means of intravital microscopy. 

The results of the study revealed a positive effect of low dose HeNe laser irradiation on the regeneration of capillaries at day 5 after the 

coagulation. The measurable part of the capillaries was about 27% higher for the irradiated animals compared to controls. 

 

INTRODUCTION 

At the end of the 1960s, Hungarian and Russian authors reported a stimulating effect of low energy laser light on wound healing (1-4). 

Since that time the positive clinical experiences and results have been confirmed by other authors (5-8), but have also been partially 

disproved 

(9, 10). Only a few scientific data are available on the mechanism of this stimulating effect. Animal experiments from different authors 

point to a higher rate of collagen synthesis (11, 12) after laser irradiation, to an enlarged tensile strength of the wounds (13, 14), 

and to the possibility that immunological processes may be of importance (15). In Table 1, some experiments in which a stimulating 

effect has been demonstrated are listed. The tensile strength in laser treated Table 1. Experiments where a stimulating effect of 

laser light had been observed CI 1975-81 Cleaning (healing) of leg ulcers (16) AE 1976-78 Tensile strength in healed wounds (17) 

AE 1979-80 Growth of granulation tissue (18) AE 1987-88 Revascularisation (present study) CI: clinical investigations, AE: animal 

experiments, IV: in vitro experiments. 

Paper received 31 August 1989 

wounds in rats has been found to be 40% higher than in controls. More granulation tissue (25%) was produced after HeNe laser 

treatment. 

On the other hand in Table 2, there are listed experiments in which no stimulating effect by laser light has been observed. The total 

healing process remains unaffected by laser irradiation in mechanically generated, in chemically generated and even in X-ray generated 

wounds. Red laser light showed no effect on epidermis regeneration. Proliferation and collagen synthesis rate remains unchanged after 

laser irradiations in Hela and Chang liver cells. The same Table 2. Experiments where no stimulating effect had occurred 

AE 1976-78 / AE 1980-81 / AE 1981 / IV 1983-84 / AE 1985 / IV 1986 

Healing of wounds (mechanically generated) (13) Epidermis regeneration (19) Healing of wounds (chemically generated) (20) 

Hela and Chang liver cells (unpublished) Healing of wounds (X-ray generated) (21) Human fibroblast and mouse epidermal cells (22) 

AE: animal experiments, IV: in vitro experiments. 

Lasers in Medical Science Vol 5:381 1990 @ Bailliere Tindall 

A estimulacao das membranas celulares estudadas desde finais 1960  



Estudios Clínicos 

Neira R et al Plastic Reconstructive Surgery, 2002:110(3); 912-22 

Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue.  

 
COSMETIC SECTION  

Plastic & Reconstructive Surgery. 110(3):912-922, September 1, 2002. 

Neira, Rodrigo M.D.; Arroyave, Jose B.S.C.E., T.E.M., S.E.M.; Ramirez, Hugo M.V.; Ortiz, Clara Lucia M.D.; 

Solarte, Efrain Dr. rer. nat.; Sequeda, Federico Ph.D.; Gutierrez, Maria Isabel M.D., M.Sc., Ph.D.  

Abstract:  

Low-level laser energy has been increasingly used in the treatment of a broad range of conditions and has 

improved wound healing, reduced edema, and relieved pain of various etiologies. This study examined whether 

635-nm low-level lasers had an effect on adipose tissue in vivo and the procedural implementation of 

lipoplasty/liposuction techniques. The experiment investigated the effect of 635-nm, 10-mW diode laser radiation 

with exclusive energy dispersing optics. Total energy values of 1.2 J/cm2, 2.4 J/cm2, and 3.6 J/cm2 were applied 

on human adipose tissue taken from lipectomy samples of 12 healthy women. The tissue samples were 

irradiated for 0, 2, 4, and 6 minutes with and without tumescent solution and were studied using the protocols of 

transmission electron microscopy and scanning electron microscopy. Nonirradiated tissue samples were taken 

for reference. More than 180 images were recorded and professionally evaluated. All microscopic results showed 

that without laser exposure the normal adipose tissue appeared as a grape-shaped node. After 4 minutes of laser 

exposure, 80 percent of the fat was released from the adipose cells; at 6 minutes of laser exposure, 99 percent 

of the fat was released from the adipocyte. The released fat was collected in the interstitial space. Transmission 

electron microscopic images of the adipose tissue taken at x60,000 showed a transitory pore and complete 

deflation of the adipocytes. The low-level laser energy affected the adipose cell by causing a transitory pore in 

the cell membrane to open, which permitted the fat content to go from inside to outside the cell. The cells in the 

interstitial space and the capillaries remained intact. Low-level laser-assisted lipoplasty has a significant impact 

on the procedural implementation of lipoplasty technique’s.  

(C)2002American Society of Plastic Surgeons  

O uso do laser para reducao das celulas adiposas 



A resposta celular 

a) Células adiposas e tecido 

conectivo 

b) Aos 4 minutos de exposição ao 

Laser, 80% da gordura sai da 

célula adiposa através de sua 

membrana 

c) Ao 6 minuto de exposição, a 

gordura é completamente  

eliminada para fora da célula 

Neira R et al Plast Reconstr Surg, 2002:110(3); 912-22 
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resultados de Ultrassom 

Redução de 2.35cm a 

1.60cm de espessura 

da capa de gordura 

 30% de redução em 

uma única sessão 

Area Abdominal Feminino 



Resultados Clínicos 
Paciente 006 (46 anos) / Abdômen 

Antes tratamento Depois 2 Tratamentos 

Depois 4 Tratamentos Depois  6 Tratamentos 

Antes Tratamento 

89Kg 

Medidas: 

111.5cm 

115cm 

114.5cm 

6 sessões 

(3 semanas) 

85.7Kg 

Medidas: 

106cm 

108.5cm 

110.5cm 



Resultados Clínicos 
Paciente 006 (46 anos) / Abdômen 

Antes Tratamento 

89Kg 

Medidas: 

111.5cm 

115cm 

114.5cm 

6 sessões 

(3 semanas) 

85.7Kg 

Medidas: 

106cm 

108.5cm 

110.5cm 

Antes tratamento Depois 2 Tratamentos 

Depois 4 Tratamentos Depois  6 Tratamentos 



Tratamento Pós 8 sessões 

4 semanas 



Pre-Tratamento Pós 8 sessões 

4 semanas 
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Medidas Pré 

Tratamento 

Pós 8 sessões 

sessões 

1 111.5cm 98cm 

2 115.0cm 103cm 

3 114.5 107cm 

Em 4 semanas: 

 
•Total perda de 33cm depois de 3 

medições 

•Perda de 4.7Kg sem restrições de 

dieta 

 

•Redução em Porcentagem de 

Gordura Corporal de 39 para 35.3% 



Pre-Tratamento Pós 6 sessões 

(3 semanas) 

Perda de 4cm (Medida 1), 4.5cm (Medida 2), 3.5cm (Medida 3) 

Total perda de 12cm depois de três avaliações em 2 ½ semanas 

Paciente, 47 anos, Abdômen 

Resultados Clínicos 



Paciente, 47 anos, Abdômen 

Resultados Clínicos 

Pre-Tratamiento Pós 6 sessões 

(3 semanas) 

Perda de 4cm (Medida 1), 4.5cm (Medida 2), 3.5cm (Medida 3) 

Total perda de 12cm depois de três avaliações em 2 ½ semanas 



Paciente, 49 anos, Abdômen Superior 

Resultados Clínicos 

Pre-Tratamiento Pós 8 sessões 

(4 semanas) 

Perdia média de 2,54cm cada sessão 



Paciente, 49 anos, Abdômen Inferior 

Resultados Clínicos 

Antes 

Depois 8 Sessões 
Perda superior  

2,54cm 

Perda de 1,5 cm de cintura 

Perda de 1,5 cm inferior 



Pre-Tratamiento Pós 4 sessões 

(2 semanas) 

Resultados Clínicos 

Pós 8 sessões 

(4 semanas) 

paciente, 39 anos, Abdômen Superior 



Resultados Clínicos 

Antes 
Medida 1: 105.5cm 

Medida 2: 113.0cm 

Medida 3: 120.5cm 

Depois 7 sessões (3.5 semanas) 
Medida 1: 99.0cm 

Medida  2: 105.5cm 

Medida 3: 112.0cm 

Paciente, 63 anos, Abdômen 



Resultados Clínicos 

Antes 

Medida 1: 105.5cm 

Medida 2: 113.0cm 

Medida 3: 120.5cm 

Depois 7 Sessões (3.5 semanas) 

Medida 1: 99.0cm 

Medida  2: 105.5cm 

Medida 3: 112.0cm 

Paciente, 63 anos, Abdômen 
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Resultados Clínicos 

Depois de 10 sessões (5 semanas) 

Recolocação dos PADS 

Redução adicional de 6 cm 

Paciente, 63 anos, Abdômen 



Resultados Clínicos 
 

Antes e depois de 8 sessões 

Perda total de 32cm 

Courtesy of S-One Beauty, Cardiff 



Perda de 7.62cm 
 

Depois 6 sessões  

Antes  

Resultados Clínicos 
 



Resultados Clínicos 
 Antes e depois de 8 sessões 

Coortes of Ace Beauty, Shenfield, Essex 
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Resultados Clínicos 
 

Antes e depois de 8 sessões 

Courtesy of Ace Beauty, Shenfield, Essex 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
 



A00-1184_607D 

Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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 Pré                           Pós 



Antes e Depois 4 sessões 
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Antes e depois 

8 sessões 
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Courtesy of Perfect Skin, Berlin 

Antes e Depois 

8 sessões 



A00-1184_607D 

Antes e Depois 4 sessões 
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Resultados clínicos antes e depois de 8 sessões 
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37 anos 

Culote 

Antes 
Medida 1: 57cm 

Medida 2: 53.25cm 

Medida 3: 49.5cm 

Depois 7 sessões 
Medida 1: 54.5cm 

Medida 2: 51.25cm 

Medida : 48cm 



antes depois 5 sessões (2.5 semanas) 

Resultados Clínicos 
Paciente, 49 anos, braços Inferior 
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Papada 
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Papada 
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Resultados Clínicos 
 

Antes e Depois de 6 sessões 

Courtesy of Meditech Clínica, 

Havant 
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Peitoral 



Retorno de Investimento 



Porque Chromognenex e não outros... 

 

 
Multinacional Europeia com Fabrica no Brasil 

assistência técnica 24hrs 

 
25 anos de invenções e patentes 

credibilidade 

 
estudos Clínicos Publicados 

perfil de segurança e resultados excelentes 

 
suporte em marketing e global P&R 

excelente retorno de investimento 

 

 

RESPEITO AOS MÉDICOS E PACIENTES  

 

 



Porque o i-Lipo e não outros... 

 
Nenhuma dor 

nenhum desconforto 

sem consumíveis 

mais barato o custo de cada sessão, ou seja, mais fluxo de paciente 

simples de operar 

rápido de aprender 

Não há necessidade de depender de um treinamento complicado 

Tempo de tratamento muito curto 

Nenhuma preparação 

 nenhum procedimento confuso 

 sem limpeza pós procedimento. 

Sem cansar o operador 

paciente na sessão pode tratar o rosto com outros produtos 

resultados imediatos e mensuráveis - 20 min em comparação a 40 dias 

Resultados superiores 

compare nossos resultados de um mês com 40-45 dias de outras 

tecnologias 



As células permanecem intactas porem em menor tamanho 

As células permanecem naturais de forma segura 

 


