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Funções na área da Estética e Reabilitação 



1. Introdução 

 
Em 1994, este aparelho foi o primeiro a ser desenvolvido em Espanha. Trata-se de um 

equipamento para perda de peso que projeta uma energia de alta frequência no corpo humano 

e gera calor a partir da camada da derme da pele decompondo a gordura corporal, alcançando- 

se assim a perda de peso. 

 

Trata-se de um método de transmissão de energia. O equipamento de alta frequência de 

lipólise usa um método de transmissão de alta frequência mais elevada do que o método já 

existente denominado por CET (e.g. extração quente) o qual produz calor na superfície da pele e 

cuja energia pode penetrar nas camadas mais profundas. Usado para queimar rapidamente a 

gordura abdominal/visceral. 

 

 
2. Funções 

 
- Eliminar rugas e aumentar a elasticidade vascular 

 
Aplicação: pés de galinha / lábio leporino / queixo lifting da testa / anti envelhecimento / 

pescoço / fissuras. 

 

Lifting e remodelação do rosto e do pescoço, estica e provoca tensão das zonas flácidas da face. 

– Reduz as rugas – Lifting da flacidez cutânea. 

 
- Promove e elimina a gordura 

 
Aumenta a circulação sanguínea e o metabolismo da gordura nas células adiposas. 

 
Aplicação: redução da gordura abdominal / remodelação do contorno das pernas e ancas. 

Tratamento da celulite e reconstrução parcial da pele. Aumento os níveis de colagénio. 

 

- Reduz a dor 

 
Aumenta o fluxo sanguíneo do músculo-esquelético, melhorando o metabolismo e eliminando a 

dor. 



Aplicação: dores no ombro / costas / dores musculares / articulação / contração / artrite / 

reumatismo / remoção de contusões derivadas de lesões desportivas. 

 

- Melhora a saúde do couro cabeludo 

 
Capaz de aquecer profundamente o couro cabeludo para aumentar o fluxo de sangue e fornece 

também uma grande quantidade de oxigénio e nutrientes para a produção de novos cabelos. 

 

 
3. Aspectos físicos 

 
Quando a corrente de alta frequência é aplicada no corpo humano, a amplitude da vibração é 

muito pequena de modo que o movimento de iões dificilmente é gerado e não ocorre reação 

eletroquímica ou decomposição eléctrica. Se a alta frequência é aplicada no corpo humano, o 

tecido humano vai aquecer. Isto deve-se ao facto da corrente de alta frequência que é aplicada 

no corpo humano e sempre que a corrente muda de direção, as moléculas do qual é composto 

o tecido também mudarão de direcção, vibrarão e ao colidirem entre si executam um 

movimento rotacional, de distorção e de colisão. Este movimento molecular levará o tecido 

humano a produzir calor. Este calor é denominado “calor profundo”. 

 



4. Tratamento INDABIO 

 
O tratamento com Indabio é indolor e, dependendo do problema em questão, pode durar até 

10 sessões de 20 a 30 minutos cada. É para causar aquecimento local do tecido corporal sob a 

influência de um campo elétrico ou magnético. 

 

Este aumento de temperatura é aplicado à pele para penetrar nas células. A capacidade da 

temperatura dependerá da condição a ser tratada, mas é um tratamento suave e até 

relaxante. 

 

Onde fazer o tratamento? 

 
Recomenda-se que o tratamento INDABIO de alta frequência seja realizado por técnico(a) 

especializado(a). 

 

INDABIO ACTIVO 

 
Ative a terapia celular. Possui segurança máxima, graças à tecnologia exclusiva e patenteada. A 

terapia celular ativa INDABIO estimula os processos naturais de cura e os mecanismos de 

reparação de tecidos de maneira não invasiva. 

 

Aqui, uma corrente de alta frequência (frequência: 448 kHz) é aplicada através de elétrodos 

especiais no modo capacitivo e resistente. O alívio da dor é duradouro e eficaz e funciona no 

modo térmico e térmico de operação. 

 

O INDABIO activo baseia-se em uma tecnologia patenteada e segura que integra técnicas de 

terapia manual e alcança um efeito triplo no tecido durante a reabilitação: 

 

• Uma recuperação mais rápida 

• Um maior efeito fibrinolítico 

• Um aumento no controlo inflamatório do corpo 

 
INDABIO Facial 

 
O INDABIO Facial é sem dúvida a radiofrequência mais procurada e popular em estética. Os 

resultados estão comprovados por muitos anos e possuem centenas de estudos clínicos. 



É um tratamento indolor e muito confortável, é o melhor em Beleza e Fisioterapia há anos. 

Existem várias clínicas, como as clínicas Laser Natura, que possuem a geração mais recente e 

mais forte da INDABIO, com mais eficiência e seus resultados são visíveis desde a primeira 

sessão. 

 

INDABIO Facial antes e depois 

 
A radiofrequência INDABIO pode obter resultados rápidos e obter rejuvenescimento facial do 

decote, pescoço e uma melhoria notável da pele. Os tratamentos têm média de 5 sessões. 

 

Sistema Pro-iónico 

 
Baseado no sistema Proionic®, o INDABIO ativa o metabolismo celular. Restaura o potencial da 

membrana celular alterada para um equilíbrio natural e melhora significativamente o 

suprimento de componentes vitais para a célula. O modo de ação possui propriedades 

analgésicas, anti-inflamatórias e fibrinolíticas. 

 

Efeito de ativação Indabio 

 
• Alívio rápido da dor 

• Melhoria da mobilidade. 

• Regeneração de tecidos 

• Aceleração do processo de cicatrização. 

 
Eletroterapia 

 
RF, sistema de eletroterapia para o tratamento de lesões e dores musculares. Dor nas costas, 

dor no pescoço, tendinite, osteoartrite do quadril, costas, joelhos e mãos. 

 

No trabalho diário, adotamos posturas e esforços que, em muitos casos, nos deixam com dores 

musculares. Essa mesma dor pode ser amplificada se formos praticantes regulares de 

desporto, como correr ou jogar, o que exige uma alta taxa de resposta do nosso corpo e este 

sofre. 



A tecnologia de RF é cada vez mais aplicada para ajudar no processo de reabilitação e curar 

todos os tipos de lesões musculares, mas não apenas no mundo do desporto, mas também 

para resolver problemas e doenças do dia-a-dia. 

 

Indabio Activ Therapy 

 
Este tratamento de alta frequência com o tratamento INDABIO ACTIV, através do qual o 

metabolismo celular é ativado, restaura o equilíbrio e aumenta a vascularização. E a 

temperatura interna nos tecidos do dispositivo músculo-esquelético, o que causa uma maior 

aceleração do processo de cicatrização. 

 

A energia regenerativa elétrica ativa INDABIO fornece uma aceleração clara dos processos 

naturais de cura do corpo humano para reduzir a dor do paciente desde a primeira sessão. 

 

Sistema de benefícios INDABIO 

 
Além disso, o INDABIO Activ Therapy é um tratamento que surgiu para os melhores atletas 

como o tenista Rafael Nadal e o corredor de Chema Martínez. 

 

• Acelera a cura 

• Alivia a dor 

• Facilita a mobilidade 

• Diminui a dor reincidente 

• Reduz a inflamação 

 
IndabioRet 

 
A terapia de diatermia por radiofrequência dirigida do INDABIO RET (transmissão elétrica 

resistente) funciona numa zona mais profunda do tecido que os dispositivos de terapia de 

diatermia por fluxo superficial. 

 

A energia eletromagnética de alta frequência é transferida através do tecido do corpo, criando 

perda de peso da hipertermia seletiva do tecido e quebra o corpo da célula adiposa. 

 

A transmissão elétrica (RET), introduzida na Espanha em 1994, é diferente da CET, pois 

basicamente o elétrodo de aplicação não é isolado. Isso permite que a corrente seja 



transmitida diretamente ao paciente com menor dispersão, o que aumenta a temperatura a 

uma profundidade maior. 

 

O RET pode invadir a energia dos tecidos do corpo para criar hipertermia na camada de 

gordura visceral e melhorar a circulação e o metabolismo linfático do tecido, por isso funciona 

melhor para queimar gordura e reduzir a celulite. Pode ser operado no abdómen, coxas, 

braços, nádegas e outras partes do corpo 

 

A aplicação da perda de peso do RET é não cirúrgica, quase indolor, sem equimose ou inchaço. 

Não traz transtornos à sua vida. O método não causa pigmentação, linhas cirúrgicas e 

fenómeno irregular da pele, sendo também uma opção popular. 

 

Pessoas que temem a cirurgia: este dispositivo será um método de substituição significativo 

para perder peso em comparação com os métodos normais de redução de celulite cirúrgica. 

 

O que é radiofrequência e como funciona? 

 
Terapia comprovada de radiofrequência que trabalha sob a superfície para transformar a pele 

e resolver vários defeitos da superfície devido à idade e a fatores ambientais. 

 

Isso inclui suavizar a pele enrugada ou irregular, definir melhor as características faciais ao 

redor dos olhos, mandíbula e pescoço e até suavizar e coordenar o inchaço desagradável, 

covinhas e rugas no rosto e no corpo. 

 

A energia de radiofrequência trabalha com seu corpo para refinar seu colagénio, ajudando a 

manter a pele macia e limpa. A RF fracionária lida com as áreas problemáticas para as quais os 

objetivos são estabelecidos, para que os resultados sejam focados e eficazes. 

 

O que acontece durante o tratamento por radiofrequência? 

 
Durante o tratamento, sente-se apenas um breve aquecimento da área tratada. É uma ligeira 

vermelhidão, que geralmente é inferior a uma hora, nunca mais que 1 a 2 dias visíveis. 

 

Pode retomar todas as atividades normais após o termo do tratamento. A pele parece mais 

fresca e mais gorda. Esse efeito imediato, no entanto, diminui após 1 a 2 dias. 



O efeito real e duradouro não é imediatamente visível, mas começa apenas após alguns dias e 

aumenta até vários meses, uma vez que o colagénio e a elastina se formam gradualmente. 

 

Para quem esse tratamento por radiofrequência é adequado e em que área do corpo é 

aplicável? O método de radiofrequência pode ser usado em mulheres e homens de todas as 

idades. 

 

A radiofrequência é aplicável a todo o rosto, pescoço e decote, bem como à parte superior dos 

braços, peito, abdômen, quadris, coxas e nádegas. 

 

Quantos tratamentos são necessários? 

 
Um efeito imediato é alcançado após um tratamento, mas isso diminui novamente após 1 a 2 

dias. Para obter uma melhoria permanente na aparência da pele, pode precisar entre um a 10 

tratamentos em intervalos semanais ou máximo de 14 dias. 

 

Para manter o resultado, recomendamos uma manutenção mensal. Em alguns casos, uma 

manutenção após 8 semanas é suficiente. 

 

Que indicações falam de um tratamento por radiofrequência? 

 
• Bochechas 

• Dobra Naso labial 

• Rugas 

• Queixo duplo 

• Cicatrizes de acne 

• Cicatrizes de todos os tipos (por exemplo, por folhas molhadas) 

• Tecido solto (por exemplo, após perda de peso) 

 
Celulite 

 
Que resultados podem ser alcançados com um tratamento por radiofrequência? 

 
• Definição dos contornos faciais 

• Redução de rugas 

• Redução de cicatrizes 



• Fortalecimento do tecido conjuntivo 

• Redução da circunferência do abdómen, nádegas, coxas 

• Reduzir a celulite 

 
Para alcançar resultados particularmente bons, recomendamos combinações diferentes de 

terapia, dependendo do problema de pele, por exemplo. Com punção, mesoterapia e 

microdermoabrasão. 

 

Contraindicações 

 
• Na gravidez 

• Cancro 

• Quimioterapia e radioterapia. 

 
Que riscos e efeitos colaterais são conhecidos? 

 
Uma ligeira vermelhidão após o tratamento é normal, mas para completamente após algumas 

horas. 
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