
1. Efeito lifting na face

As ondas do laser atuam em todas as camadas 
(pele, gordura, músculo, mucosa), gerando 
efeito de elevação.

Diferente dos lasers antigos, essas ondas 
causam um processo de encolhimento e 
estímulo da formação de colágeno, elevando 
partes da face e do pescoço.

Na mesma sessão várias áreas serão envolvidas, 
começando pelo pescoço, região intra-oral, “maçã 
do rosto”, região mandibular e atrás das orelhas, 
estendendo-se até a raiz do couro cabeludo.

O resultado do famoso efeito lifting é alcançado 
sem cirurgia. Com a passagem das ondas nestas 
regiões, onde ocorre um estímulo importante 
que eleva o rosto como um todo.

2. Renovação celular

Com o uso do Fotona Dynamis, além do 
benefício do efeito lifting, é necessário destacar 
o efeito de renovação celular, levando a uma 
melhora da textura e do clareamento da pele.

A técnica 4D do aparelho utiliza quatro 
diferentes pulsos de laser que ampliam a 
eficácia do tratamento, além de permitirem 
maior proteção à pele.

O processo torna-se menos doloroso por sua 
ação ser muito rápida, em comparação ao 
tratamento com outros lasers mais antigos.
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VEJA TAMBÉM OUTROS TRATAMENTOS
QUE A CLÍNICA CASAGRANDE OFERECE

O Fotona Dynamis pode ser feito em qualquer 
tipo de pele, inclusive em diferentes 
tonalidades, por não ser ablativo e gerar menos 
dano térmico à derme.

Não exige preparo para sua aplicação e o 
paciente pode voltar à sua rotina seguindo as 
orientações e cuidados pós-tratamento com 
filtro solar.

3. Redução de gordura e tratamento da 
flacidez coporal

Como o aparelho atua também em áreas 
profundas, traz essa novidade. Com a 
adequação de  seus parâmetros, é possível que 
sua energia seja utilizada para redução de 
gordura e tratamento de flacidez.

Por meio da tecnologia robótica, que usa 
ponteiras de aplicação precisa e em grandes 
áreas, tem a capacidade de conexão e 
utilização. O Fotona Dynamis também promove 
a redução de gordura e o famoso efeito 
tightening de encolhimento efetivo em regiões 
do abdômen, braços, culotes e coxas, além de 
favorecer uma boa retração de pele.

4. Depilação definitiva em todos 
os tipos de pele

Este aparelho pode ser utilizado
em todos os tipos de pele, 
e aplicado para depilação em 
pelos de diferentes texturas
e espessuras.

FOTONA
DYNAMIS 4D

Para assistir a um vídeo sobre o Fotona
Dyanmis 4D e entender melhor como funciona,

escaneie o Código QR e confira!



O QUE É

Fotona 4D é uma nova dimensão de tratamento que 
está quebrando os paradigmas das terapias a laser 
atuais. Este laser vai mudar a forma de se tratar a pele.

O FAMOSO REJUVENESCIMENTO
4D DA FACE

Este tratamento em 4D combinando dois tipos 
de laser: o ND Yag e o Erbium Yag. Juntas, essas 
tecnologias atuam na flacidez profunda, 
melhoram o relevo, a textura e o contorno facial.
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