
De Intensif
De meest geavanceerde microneedling
 RF-technologie van dit moment 



Over ENDYMED MEDICAL 
ENDYMED MEDICAL (ENDY:TASE) is opgericht in 2007 en levert medisch-esthetische 
energy-based behandelsystemen aan, aan zowel professionals als consumenten. De 
door de Amerikaans FDA goedgekeurde en gepatenteerde 3DEEP radiofrequentie 
technologie is een uitermate effectieve oplossing voor niet-ablatieve en gefractioneerde 
rimpelbehandelingen, RF microneedling, huidverstrakking van het gezicht en het lichaam, 
body contouring, omvangsreductie, vermindering van cellulite en de behandeling van acne- 
en traumalittekens. 

De unieke, gepatenteerde 3DEEP technologie van ENDYMED levert zonder pijn of enig 
risico tot drie huidlagen diep RF-energie af en reactiveert de natuurlijke collageenproductie 
om rimpels te verwijderen en de huid met zichtbaar resultaat te liften en te verstrakken.

EndyMed Medical
www.EndyMed.com

Over 3DEEP® RF-Technologie
De 3DEEP technologie van ENDYMED is de krachtigste en meest gefocuste huidtechnologie 
van dit moment. In tegenstelling tot de monopolaire of bipolaire RF-technologie, die 
oppervlakkiger,  vaak pijnlijker en riskanter voor de epidermis is, levert 3DEEP gecontroleerd 
energie af tot diep in de dermis, waarbij temperaturen tot 52-55 °C worden bereikt 
met minimale epidermale warmte. Dit resultaat is mogelijk doordat de energie van het 
apparaat voorzichtig en gericht in de dermis wordt afgegeven voor optimale en pijnloze 
collageenremodellering.

De 3DEEP technologie van ENDYMED beschikt over realtime monitoring van de 
huidimpedantie en geeft de meest optimale energie af aan het te behandelen gebied door 
de energie constant aan te passen op basis van de weefselimpedantie in het te behandelen 
gebied.

De effectiviteit van de technologie achter de Intensif is meermaals aangetoond 
in gepubliceerde peer-reviewed klinische studies van topwetenschappers en 
internationaal befaamde dermatologen
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Zie het verschil dat behaald kan worden met de Intensif op basis van 3DEEP. Behandelingen met de 
Intensif staan garant voor direct zichtbare resultaten en doorlopende huidverbetering tot ver na afloop 
van de behandelingen.

• Huidverstrakking
• Vermindering diepe rimpels

• Textuurverbeteringen
• Vermindering van acne en 

acnelittekens

• Vermindering traumalittekens
• Vermindering van striae

Zie het verschil

Met dank aan Dr. Gregory Keller, VS

Met dank aan Dr. Daniel Barolet, Canada

 Met dank aan Dr. Mathew Jafarzadeh, Australië

Met dank aan Dr. David Pudukadan, India

Met dank aan Dr. Mark Taylor, VSMet dank aan Dr. Mark Taylor, VS

Populaire 3DEEP® behandelingen

• PRO – De Intensif heeft een maximale naaldinsteekdiepte van 5,0 mm
• PURE 2.0 – De Intensif heeft een maximale naaldinsteekdiepte van 3,5 mm 

Intensif nu verkrijgbaar voor PRO en PURE 2.0
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De Intensif van ENDYMED is de eerste door de Amerikaanse FDA goedgekeurde 
microneedling RF-technologie op de markt. De Intensif is gebaseerd op de unieke 

3DEEP(TM) fractionele RF-technologie van ENDYMED en onderscheidt zich van andere 
micronaaldtechnologieën door de exclusieve, soepele en snelle werking

• Unieke, soepele naaldinbreng die binnen 
de microneedling technologie volstrekt 
ongeëvenaard is en garant staat voor 
een snelle, comfortabele en doorlopende 
werking

• Geavanceerde elektronica die 
beschadiging van de epidermis 
minimaliseert en een volle, diepe 
volumetrische huidverwarming mogelijk 
maakt

• Unieke vergulde naalden die in 
combinatie met de door ENDYMED 
gepatenteerde Fractionated Pulse 
Mode technologie veilig meer hitte in 
de dermis genereren voor een betere 
collageenremodellering en een significant 
hogere verwarming dan bij geïsoleerde 
naalden

3  Snelle hersteltijd na 
behandelingen - sneller dan bij 
ieder ander apparaat

4  De precisieregeling van 
de naalddiepte voor de 
effectiefste behandelingssterkte, 
geschikt voor het specifieke 
te behandelen gebied

Het voordeel van de Intensif:

1  De vergulde naalden van de Intensif 
vereisen minder bewegingen 
per behandeling voor kortere 
behandeltijden en meer comfort voor 
de cliënt

2  De Intensif biedt behandelingen 
zonder bloedingen of blauwe 
plekken


