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MODEL SEN

Özel bileşen VOLUPLUS® ile geliştirilen tedavi; 
göğüsleri hacimlendirir ve sıkılaştırır.

Göğüs estetik sorunları
Göğüsler, kadınlarda sadece temel biyolojik fonksiyonları için değil, laktasyon için de hayati organlardır, çünkü bir kadın niteliği oluştururlar. 
Bu nedenle, değişiklikler çoğu kadın için büyük bir endişe kaynağıdır. Memenin iyi yönü pozisyon, güç, hacim, göğüs kafesine bağlılık, cilt 
ve kas dokusu gibi faktörlerden etkilenir. Bu kavramlar büyük ölçüde gerçekten etkili bir destek unsurunun bulunmaması ve memenin 
yaşam boyunca yaşadığı ve meme pitozuna neden olacak değişiklikleri ve anomalileri etkileyen birçok hormon tarafından belirlenir.

Değişiklikler Sonuçlar
• Azalan meme bezi
• Yüzeysel kas sisteminin, sabitleme eksikliği nedeniyle 

kas gerilmesi ile gevşetilmesi
• Hamilelik, obezite veya yaştan kaynaklanan geçici 

hipertrofi sonrası cilt sargısının gevşemesi
• Yağ dokusu ve bağlayıcısının azaltılması
• Dekolte derisinin incelmesi ve kuruması 

• Göğüslerin düşmesi
• Gebe göğüsler
• Turgor kaybı
• Dokuyu değiştirerek meme hacminde ve sıkılığındaki 

değişiklikler
• Boyun ve dekoltedeki derin kırışıklıklar 

Ana sinerji VOLUPLUS®
Özel kompleks VOLUPLUS® ve ana bileşenlerinin sinerjistik etkisinin bir sonucu olarak, 
göğüs hacminde bir artışa yol açar. Formülü, cildi nemlendiren ve yumuşatan, kollajen 
sentezini uyaran destekleyici liflerin güçlendirilmesine yardımcı olur. İyileşme ve doku 
oksijenlenmesini arttırır ve antioksidanı sayesinde serbest radikallerle savaşır, membranın 
lipid peroksidasyonunu ve hücre dışı matris güçlendirmesini önler.
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Adipoz meme dokusunda etkilidir, 
adiposit oluşumunu arttırır ve 
depolanan lipid vakuollerinin 
boyutunu arttırır.

Destek liflerini 
kuvvetlendirerek dermise 
direnç kazandırır

Oksitlenmeye karşı 
koruyucu görevi 
görür

Belirtiler Anubis Çözümü

1
PEROKSİDASYON
Oksidatif stres, hücre zarlarının lipidlerinin 
peroksidasyonuna ve hücre dışı matrisin 
bozulmasına neden olur. Yapısal bütünlük ve 
kırılgan bağ dokusunda açık.

HOPS
HAMAMELIS

ANTIOXIDANT ETKİ
Hücre fonksiyonlarını iyileştiren ve 
dokulardaki oksijeni arttırarak mikro-
sirkülasyonu arttırır ve diğer aktif 
maddeleri taşır. Hücre hasarına karşı 
güçlü koruyucu aktivite, serbest 
radikalleri etkisiz hale getirir. 

2
DERİ ALTI YAĞ DOKUSUNUN AZALMASI VE 
KURUMASI
Meme bezinin ve yağ dokusunun azalması, vakum 
etkisine ve bağ dokusunun bozulmasına neden olur. 
Dokunun dehidrasyonu, epidermis kalınlığını 
azaltarak ve elastikiyetini ve turgorunu (su tutma 
kapasitesi)  kaybederek bu etkiyi arttırır.

VOLUPLUS® 
HYALURONIC ACID

HİDRASYON VE CİLT TURGORÜ
Depolanan lipit vakuollerinin boyutunu 
artıran ve olgun adipositlerin 
oluşumunu artıran memenin yağ 
dokusuna etki eder. Suyu emme ve 
tutma kabiliyeti dermisin turgorunu 
arttırır ve görünümünü iyileştirir.

3
DOKULAR ARASI GERİLME
Yağ dokusunun artması veya azalması, dokunun 
elastikiyetinde ve tonunda bir azalmaya yol 
açacaktır. Meme bezi yeterli desteğe sahip 
olmadığından, memenin düşmesine neden olur.

SOYBEAN SEED OIL 
HORSETAIL

DOKU  SAĞLAMLAŞTIRILMASI, 
ELASTİKİYET KAYBINI ÖNLEME VE 
TEDAVİ
Zararın yeniden yapılandırılması ve cilt 
üzerinde yapısal bağların oluşturulması. 
Fibroblastların, kollajen ve elastin 
liflerinin geri kazanılmasına yardımcı 
olur ve dokunun kalitesini ve esnekliğini 
arttırır. Tonlama ve sıkılaştırma efekti.

HACİM VERME
GELİŞTİRME

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



Products of the line

MODEL SEN

S

Pazarlama desteği

Seri imajı Poster Broşür

MODEL SEN

Mask
Göğüs sıkılaştırıcı 

maske

1000 ml.

Konsantre Maske

Calcium 
Shiitake, hamamelis, 
hops, voluplus®  ve 

hyaluronic acid

8 amp. x 10 ml.

MODEL SEN

Concentrate 
Göğüs sıkılaştırma ve 
geliştirme konsantresi

MODEL SEN

Cream
Göğüs sıkılaştırma ve 

geliştirme kremi 

200 ml. 500 ml.

Nemlendirme / Takviye

Shiitake, hamamelis, 
hops ve voluplus®



Kozmetik endikasyonlar • Turgor, esneklik ve sertlik kaybı

• Zayıflama diyetlerinde koruyucu ve kuvvet verici kullanımı

• Doğum sonrası ve emzirme sonrası 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat / tedavi

• Yoğun tedavi: haftada iki kez en az 6 seans

• Bakım: 2 aylık seans 

Ekipman ile kullanım • MODEL SEN konsantre, cihazlar tarafından uygulanabilir. 

Önlemler • Açıklanmadı 

Seri protokolü

VOLUPLUS® Çözüm

MODEL SEN

S



Seri protokolü Adım Adım

Ölçme

Her tedavi seansından önce ve sonra, daha 
güvenilir sonuçlar elde etmek için meme 
ölçümleri yapmanızı öneririz.

Bant nasıl ayarlanır?

Adım 3 ile başlamadan önce, 
bandı görüntülerde gösterildiği 
gibi ayarlıyoruz.

3 Temizleme ve tonlama

• Sırtüstü pozisyonda, memenin derisi üzerinde ZUL SENSITIVE CLEANSING 
MILK'i sürün ve dolaşımı uyarmak için dairesel hareketlerle bir fırça kullanarak 
hafifçe çalışın. Su ile çıkarın.

• SENSITIVE ZUL TONIFYING LOTION ürününü püskürterek uygulayın. 
Tamamen emilinceye kadar parmak uçlarıyla hafifçe vurarak çalışın. 

4 Arındırma

• Bir fırça ile bir sıvı karışımı elde edinceye kadar iki ölçü ENZİMATİK 
PEELING LOTION ile EAU VERT 'i karıştırın. Düzgünce bölgeye yayın ve 
10 dakika boyunca etkili olması için bırakın.

•  Suyla temizleyin ve SENSITIVE ZUL TONIFYING LOTION kullanın 

5 Masaj ve konsantre

•  MODEL SEN CONCENTRATE ürününü manuel olarak uygulayın ve tamamen 
emilene kadar çalışın.

•  Bölgeye MODEL SEN CREAM uygulayın ve tamamen emilinceye kadar çalışın . 

Maske  Önceden, maskeyi uygulayacağımız alana ince bir kat MODEL SEN CREAM uygulayın.

•  Bir kapta 75 ml MODEL SEN MASK ile 60ml EAU VERT losyonunu karıştırın. El ile uygulamaya izin veren yumuşak bir 
karışım elde edinceye kadar karıştırın.

•  Bir eldivenin yardımıyla, MODEL SEN MASK gazlı bez üzerine hızlıca uygulayın, memeyi şekillendirin, meme başı ve 
dairesi bölgesinden kaçının.

•  Etkili hale gelmesi için 15 ila 20 dakika bekleyin ve süre sonunda yukarı doğru tek parça halinde çıkarın.

• Kalan maskenin çıkarılmasını iyileştirmek için EAU VERT losyonuna batırılmış pamuk ile bölgeye sürün.  

Sonlandırma  Tamamen emilinceye kadar MODEL SEN CREAM uygulayın.

Protokolde kullanılan ve MODEL SEN ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

SENSITIVE ZUL CLEANSING MILK ve SENSITIVE ZUL LOTION: “SENSITIVE ZUL” serisine bakınız.

EAU VERT: “COMPLEMENTS” serisine bakınız.

sz
Para más información sobre los productos utilizados en el Protocolo, que no forman parte de la Línea MODEL SEN: 

SENSITIVE ZUL CLEANSING MILK y TONIFYING LOTION: ver línea “SENSITIVE ZUL”.

c LOCIÓN EAU VERT y PEELING ENZIMÁTICO: ver línea “COMPLEMENTOS”.

VOLUPLUS® Çözüm
MODEL SEN S
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• Maskenin daha sonra çıkarılmasını kolaylaştırmak için gazlı 
bezin tedavi alanına uygulanması esastır. Alana tam uyumlu 
bir şekilde bezi kesin (yandaki kesik şemasına bakın). 
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Teknik döküman

Ürün MODEL SEN

Cream

Boyut 200 ml. 500 ml.

Açıklama Göğüs sıkılaştırma ve geliştirme kremi Referans 53040200 53040500

VOLUPLUS® Çözüm 

MODEL SEN

S

HACİM VERME
GELİŞTİRME

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



VOLUPLUS® Çözüm

MODEL SEN

Ana aktif maddeler
Soybean seed oil Pürüzsüzleştirmeye yardımcı olan amino asitler bakımından zengin bir öz. Dokuların iyileşmesine 

katkıda bulunur, kollajen ve elastinin sentezini uyarır ve doku oksijenasyonunu arttırır.

Shiitake Extract Japonya'daki en popüler protein kaynaklarından biri olduğu bilinmektedir. Sekiz esansiyel amino 
asitin yanı sıra vitaminler ve mineraller (vitamin A, B, C, D, potasyum ve çinko dahil) ve 
polisakaritlerin (özellikle bilinen, lentinan) bir karışımını içerir. Büyük bir antioksidan etkiye sahip 
olan ve serbest radikallerin etkileriyle savaşan Superoxide Dismutase enzimini içerir. Ayrıca cildin 
yatıştırıcı ve dekonjestan özelliklerine sahiptir.

Horsetail Extract Yapısal bütünlüğün korunmasında ve bağ dokusunun gelişmesinde ve cilt yaşlanmasının 
gecikmesinde yardımcı olan kollajen ve elastin liflerinin miktarının korunmasına yardımcı olur. Cildin 
esnekliğini korumaya yardımcı olur, kılcal damarları güçlendirir ve kan dolaşımını iyileştirir. Aynı 
zamanda, büzücü bir aktiviteye sahip, sıvı kaybını sınırlayan ve dış hasarı önleyen ve böylece doku 
yenilenmesini destekleyen tanenler içerir. Remineralize edici aktivitesi, cildin doğal dengesini 
bulmasına yardımcı olur, canlılığı geri kazandırır ve görünümünü ve dokusunu iyileştirir.

Hamamelis Antioksidan özelliklerle, cildi oksidatif strese karşı korumanın yanı sıra, yaşlanan cildin sorunlarını 
tersine çevirebilir. Flavonoid içeriği sayesinde, hammamelis ekstresi flebotonik bir etkiye sahiptir, 
kılcal damarları güçlendirir ve kan dolaşımını iyileştirir.

Hops Extract Antioksidan özelliklere sahiptir, cildi oksidatif strese karşı korur ve hatta bazı yaşlanan cilt 
sorunlarını tersine çevirebilir. Ayrıca tahriş önleyici özellikler veren flavonoidler ve reçineler içerir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar
Tüm cilt tipleri için, özellikle hacim ve sıkılığın arttırılması arzulandığı 
durumlarda. Ayrıca hamilelik, emzirme ve diyet dönemlerinden sonra 
memenin orijinal şeklini restore etmek için.

Sağlamlık vererek sarkma büstü ile aktif olarak savaşır. 
Memeyi şekillendirir, hacmini ve şeklini verir, destek dokularını 
sıkılaştırır, esneklik ve pürüzsüzlük sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler
• Profesyonel kullanım: 

MODEL SEN tedavisinde, 
profesyonel uzman 
kriterlerine göre masajla 
uygulayın.

• Evde kullanım: Tamamen 
emilinceye kadar yukarı 
yükselen nazik bir masajla 
uygulayın. 

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
MODEL SEN tedavisinde 
haftada iki kez veya 
profesyonel uzman 
kriterlerine göre uygulayın.

• Evde kullanım:  Günlük, 
sabah ve / veya akşam 
kullanın. 

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın. 

S



VOLUPLUS® Çözüm

MODEL SEN

S
Teknik döküman

Ürün MODEL SEN

Concentrate

Boyut 8 amp. x 10 ml.

Açıklama Göğüs sıkılaştırma ve geliştirme konsantresi Referans 53050008

HACİM VERME
GELİŞTİRME

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



VOLUPLUS® Çözüm

MODEL SEN

Ana aktif maddeler

Voluplus® Adipogenezi ve bize verecek olan yeni yağ hücrelerinin oluşumunu uyarır, meme hacminde artışa 
neden olur. Küçük hindistan cevizi tohumlarından elde edilen bir bitki varlığı olan Macelignan'ı 
içerir. Bu aktif bileşen, penetrasyonunu arttırmak için macadamia yağında eritilir, oksidasyona karşı 
daha iyi koruma sağlar ve aynı zamanda yumuşak bir cilt sağlar.

Hyaluronic Acid Biyolojik olarak, hyaluronik asidin en önemli özelliklerinden biri, suyu emme kabiliyetidir. Bu aktif, 
yüzey katmanlarında hidrasyon rezervasyonları yaratarak cilde nüfuz edebilir. Ayrıca, fiziksel veya 
kimyasal olarak hyaluronik aside bağlı diğer moleküllerin de cilde nüfuz edebildiği, ciltte kanalların 
açılmasını teşvik eder.

Soybean Seed Oil Pürüzsüzleştirmeye yardımcı olan amino asitler bakımından zengin bir öz. Dokuların iyileşmesine 
katkıda bulunur, kollajen ve elastinin sentezini uyarır ve doku oksijenasyonunu arttırır.

Shiitake extract Japonya'daki en popüler protein kaynaklarından biri olduğu bilinmektedir. Sekiz esansiyel amino 
asitin yanı sıra vitaminler ve mineraller (vitamin A, B, C, D, potasyum ve çinko dahil) ve 
polisakaritlerin (özellikle bilinen, lentinan) bir karışımını içerir. Büyük bir antioksidan etkiye sahip 
olan ve serbest radikallerin etkileriyle savaşan Superoxide Dismutase enzimini içerir. Ayrıca cildin 
yatıştırıcı ve dekonjestan özelliklerine sahiptir.

Horsetail Extract Yapısal bütünlüğün korunmasında ve bağ dokusunun gelişmesinde ve cilt yaşlanmasının 
gecikmesinde yardımcı olan kollajen ve elastin liflerinin miktarının korunmasına yardımcı olur. Cildin 
esnekliğini korumaya yardımcı olur, kılcal damarları güçlendirir ve kan dolaşımını iyileştirir. Aynı 
zamanda, büzücü bir aktiviteye sahip, sıvı kaybını sınırlayan ve dış hasarı önleyen ve böylece doku 
yenilenmesini destekleyen tanenler içerir. Remineralize edici aktivitesi, cildin doğal dengesini 
bulmasına yardımcı olur, canlılığı geri kazandırır ve görünümünü ve dokusunu iyileştirir.

Hamamelis Antioksidan özelliklerle, cildi oksidatif strese karşı korumanın yanı sıra, yaşlanan cildin sorunlarını 
tersine çevirebilir. Flavonoid içeriği sayesinde, hammamelis ekstresi flebotonik bir etkiye sahiptir, 
kılcal damarları güçlendirir ve kan dolaşımını iyileştirir.

Hops Extract Antioksidan özelliklere sahiptir, cildi oksidatif strese karşı korur ve hatta bazı yaşlanan cilt 
sorunlarını tersine çevirebilir. Ayrıca tahriş önleyici özellikler veren flavonoidler ve reçineler içerir.

 Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

S

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için, özellikle hacim ve sıkılığın arttırılması arzulandığı 
durumlarda. Ayrıca hamilelik, emzirme ve diyet dönemlerinden sonra 
memenin orijinal şeklini restore etmek için.

Sağlamlık vererek sarkma büstü ile aktif olarak savaşır. Memeyi 
şekillendirir, hacmini ve şeklini verir, destek dokularını sıkılaştırır, 
esneklik ve pürüzsüzlük sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Konsantreyi işlenecek alana 
uygulayın ve tamamen 
emilene kadar çalışın. 

• İyontoforez: yarısı - ile ve diğer 
yarısı + ile iyonize edilebilir.

• Elektroporasyon: Tamamen 
emilene kadar çalışın. 

Kullanmadan önce ekipman 
tedarikçisine danışmanızı 
öneririz.

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonelin uzmanın 
istediği zaman veya MODEL 
SEN'in belirlenmiş protokol 
seansları dahilinde kullanın. 

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın. 



VOLUPLUS® Çözüm

MODEL SEN

S
Teknik döküman

Ürün MODEL SEN

Sen Mask

Boyut 1000 ml.

Açıklama Göğüs sıkılaştırıcı maske Referans 53021000

İLETİM
SİSTEMİ

SIKILAŞTIRMA NEMLENDİRME



VOLUPLUS® Çözüm

MODEL SEN

S
Ana aktif maddeler

Calcium Kalsiyum cildin hücresel metabolizmasına katılır, dokuları yeniden renklendiren ve cildi 
remineralize eden kolajen oluşumunda rol oynar.

Elastik liflerin parçalanmasından sorumlu enzimlerin oluşumunu engeller.

Katalaz enzimi gibi güçlü antioksidanların sentezini düzenler. Yaşın artması ile kalsiyumun 
biyoyararlanımı azalır, bu mineralin katkısı erken yaşlanma ile mücadelede yardımcı olur.

Sıcaklığı hafifçe arttırır ve daha önce uygulanan aktif maddelerin nüfuz etmesini kolaylaştırır.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ / MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Tüm cilt tipleri için, özellikle hacim ve sıkılığın arttırılması arzulandığı 
durumlarda. Ayrıca hamilelik, emzirme ve diyet dönemlerinden sonra 
memenin orijinal şeklini restore etmek için.

Sağlamlık vererek sarkma büstü ile aktif olarak savaşır. Memeyi 
şekillendirir, hacmini ve şeklini verir, destek dokularını sıkılaştırır, 
esneklik ve pürüzsüzlük sağlar.

Nasıl kullanılır

• Maskenin daha sonra çıkarılmasını kolaylaştırmak için gazlı bezin tedavi alanına uygulanması esastır. Alana tam uyumlu bir şekilde 
bezi kesin (üstteki kesik şemasına bakın).

• Bir kapta 75 ml MODEL SEN MASK ile 60ml EAU VERT losyonunu karıştırın. El ile uygulamaya izin veren yumuşak bir karışım elde 
edinceye kadar karıştırın.

• Bir eldivenin yardımıyla, MODEL SEN MASK gazlı bez üzerine hızlıca uygulayın, memeyi şekillendirin, meme başı ve dairesi 
bölgesinden kaçının.

• Etkili hale gelmesi için 15 ila 20 dakika bekleyin ve süre sonunda yukarı doğru tek parça halinde çıkarın.
• Kalan maskenin çıkarılmasını iyileştirmek için EAU VERT losyonuna batırılmış pamuk ile bölgeye sürün.  

Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: Profesyonel uzmanın istediği zaman veya 
MODEL SEN'in belirlenmiş protokol seansları dahilinde kullanın. 

• Hamilelik ve emzirme 
döneminde kullanmayın. 


