
DE EVOLUTIE VAN HET MULTISYSTEEM,
DE REMODELLERING VAN HET LICHAAM
EN DE VERJONGING VAN HET GEZICHT



EEN TECHNOLOGISCH STATION 
3 TOT 4 TECHNOLOGIEËN IN 1

VAN ESTHETISCHE TECHNOLOGIE

Onderzoek heeft geleid tot de creatie van T-Shape 2, de evolutie van de wereldberoemde technologie 

van Baldan Group, het apparaat dat klaar is om de regels van wellness opnieuw te herschrijven. 

Van esthetische technologie, wordt T-Shape 2 getransformeerd in een TECHNOLOGISCH 
STATION.

Volledig gemaakt in Italië, de ontwerper van het project is Simone Micheli, een van de meest 

beroemde architecten in de wereld, geroepen om concreet uitdrukking te geven aan het innovatieve 

concept van de werkplek: om soliditeit te communiceren, Micheli gebruikte het materiaal Baidur 

100 (gepatenteerd door Bayer). In vergelijking met zijn voorganger is de technologie van T-Shape 2 

geperfectioneerd tot in het kleinste detail, met nog meer ongelooflijke resultaten voor de klanten 

en meer functionaliteit en comfort voor de professionals. 

De zichtbare kabels zijn allemaal slim: elk handstuk dat rechtstreeks op beide kabels is aangesloten, 

wordt automatisch herkend, evenals het type en de functies, en alles is zichtbaar op het nieuwe 15-

inch touchscreen display.



CONTROLESYSTEEM
OM HET WERK TE 
VERGEMAKKELIJKEN OPERATOR

Dankzij de invoering van een nieuw computer-

intelligentiesysteem kan de arts de vorderingen van de 

behandelde cliënten en de gemiste sessies voortdurend 

volgen, zodat hij op de hoogte blijft. 

Persoonlijke evaluatieformulieren kunnen wordengemaakt 

op basis van automatische aanwijzingen die worden 

verkregen uit een ideaal protocolformulier (rechtstreeks 

geleverd door Baldan Group) dat voor elk type cliënt moet 

worden vastgesteld: vooraf ingestelde protocollen voor het 

gezicht en het lichaam op basis van geslacht, te behandelen 

gebied en type imperfectie. 

Elke klantenkaart zal zijn REIS en 3 beelden genomen op door 

THERMISCHE BEELDVORMINGSCAMERA. 
Dit is een diagnostische techniek die gebaseerd is op de 

verwerving van infraroodbeelden, om de initiële cellulitis-

situatie te evalueren: gericht op de te behandelen zone, zal 

de laserdetector de temperatuur op 64 verschillende punten 

verzamelen, de gemiddelde temperatuur berekenen en de 

thermografische kaart opslaan om sessie na sessie aan de 

cliënt te tonen of om de vooruitgang aan het eind van het 

proces te markeren.



SCHERM
TOUCH SCREEN

De gegevens moeten systematisch, sessie na sessie, op het 

aanraakscherm worden bijgewerkt.

De vereenvoudiging van de software garandeert een 

grotere veiligheid van de behandeling, ook dankzij de 

ontwikkeling van automatische protocollen – met vooraf 

ingestelde parameters en werktijden – verdeeld in zones 

om efficiëntere praktijken te garanderen en de meest 

waarschijnlijke onvolkomenheden te behandelen. 

Zodra de gegevens zijn ingevoerd, verschijnt alle nuttige 

informatie voor de operator op het scherm, zoals deTE 
GEBRUIKEN HANDSTUK, de IMPULSMODI 

in volgorde van de geschikte tijden, de aanwijzingen 

van de SPOREN uit te voeren en de aanwijzingen van 

COSMETISCHE PRODUCTEN om gebruikt te 

worden.



NIEUW
APPARAAT

MESOSPHERE RADIOFREQUENTIE VACUÜM LASER

In het nieuwe apparaat, de BIPOLAIRE RADIOFREQUENTIE de LLLT LASER 

(ingebracht in alle handstukken) en de VACUÜMZUIGING met verschillende 
dynamische pulsen worden onderhouden en geperfectioneerd om steeds verrassendere 

resultaten te garanderen: naast de drie gecombineerde technologieën is er ook de 

MESOPORATIE, een nieuwe functie van de laatste generatie – ingebouwd in de handstukken 

– die de permeabiliteit van het celmembraan verhoogt en de actieve bestanddelen van het 

cosmeticum langs de hoornlaag transporteert, waardoor hun absorptie wordt bevorderd.

1 2 3 4



1&2
3
4

De combinatie van Bipolaire Radiofrequentie en LLLT Laser creëert een INTENSE 
THERMISCHE HITTE in de bindweefsels, inclusief het vezelige septum. Dit 

bevordert een toename van de collageenafzetting en het celmetabolisme, wat leidt 

tot een aanzienlijke plaatselijke vermindering van het volume en de laksheid van de 

huid. 

De gelijktijdige functie van de vacuümzuiging genereert een onmiddellijke 

TOENAME VAN DE BLOEDCIRCULATIE en van LYMFATISCHE 
DRAINAGE die beide essentieel zijn voor de verbetering van de algemene 

gezondheid. 

De automatische rotatie en de kogeldruk van het nieuwe, ultramoderne mesosphere-
handstuk veroorzaken een microtrilling MICRO-VIBRATIE die de weefsels 

rechtstreeks bereikt, waardoor een volledige verwerking van de huid en de spieren 

mogelijk wordt. 





INNOVATIES
TECHNOLOGIEËN

Baldan Group is voortdurend op zoek naar technologische 

innovaties om de ervaring van de klant en de professional 

te verbeteren : vergeleken met T-Shape integreert de 

nieuwe machine nieuwe technische aspecten die nuttig zijn 

om BETROUWBARE EN DOELTREFFENDE 
RESULTATEN en DOELTREFFEND. 

Meer bepaald garandeert de innoverende technologie van 

T-Shape 2 minder lawaai en een grotere doeltreffendheid 

van de behandeling, een meer performante radiofrequentie 

en het inbrengen van de laser, met verschillende golflengtes, 

in elk handstuk dat voor de behandeling van het lichaam 

wordt gebruikt. Om optimale prestaties te garanderen, 

wordt bovendien alles afzonderlijk gemoduleerd, naar 

gelang van de behoeften en vereisten van elke klant.

Er is ook een gps-systeem ingebouwd dat door middel van 

signalen de precieze route naar de behandelende vakman 

leidt: door op de plaatsbepaler te vertrouwen, heeft de 

vakman meer zekerheid over het te behandelen gebied.



Technologie verbetert het welzijn van de klant en 

de tevredenheid van de professional. Daarom heeft 

Baldan Group, die altijd oog heeft gehad voor detail en 

vooruitstrevend is, een dienst ingevoerd voor zelfreinigende 

compressorslangen en een waarschuwingsdienst die 

de professional zal vragen om na elk gebruik de rol- en 

gezichtshandstukken handmatig te reinigen.

De T-Shape 2 is permanent verbonden, dankzij de 

ingebouwde internetverbinding van het apparaat. In 

feite maakt dit een constante dialoog mogelijk met de 
experts van Baldan Group, die automatisch storingen 

of gebruiksproblemen kunnen melden, in een oogwenk 

nieuwe programma’s kunnen toevoegen en assistentie op 
afstand kunnen verlenen.



DE BESTE TECHNOLOGIE 
HET WELZIJN VAN DE KLANT

KWALITEIT EN TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

NIEUW – DE 4E TECHNOLOGIE

De combinatie van deze technologieën zorgt voor zichtbare resultaten vanaf 
de allereerste sessie.

1
Het MESOSPHERE handstuk wordt toegevoegd, een speciaal handstuk voor een nog 

diepgaandere behandeling van lichaamsimperfecties, bestaande uit MEER DAN 45 
BOLLEN gemaakt van ultrazachte siliconen die een dubbele werking op 360 graden mogelijk 

maken, en een vibrerende massage garanderen voor een diepe en oppervlakkige drainage van 

het hele lichaam, volgens de ingestelde snelheid. 

De massage wordt in feite geactiveerd door de rotatie van de bollen en de daaruit 

voortvloeiende microtrillingen, waarvan de kracht groter is naar gelang van de te behandelen 

zones en onvolkomenheden. 

MESOSPHERE



De technologie werkt vooral op de VENEUZE EN LYMFATISCHE CIRCULATIE, 

Het verbetert storende onvolkomenheden zoals cellulitis zonder de weefsels te beschadigen 

en de veneuze netwerken te beschadigen, en werkt tegelijkertijd op de diepe spieren. 

Het handstuk stimuleert PRODUCTIE VAN COLLAGEEN, ELASTINE en 

ZUURSTOFTOEVOER waardoor de huid opnieuw compact wordt, voor een anti-

verouderingseffect. Tegelijkertijd ontvangen de weefsels meer zuurstof en zien er onmiddellijk 

meer gevoed en gerevitaliseerd uit. 

De technologie die in het nieuwe handstuk is ingebouwd, verbetert ook de pijn als gevolg van 
spiercontracturen, vermindert stijfheid en maakt de spieren strakker en sterker.

u kunt het Mesosphere handstuk ook gebruiken als een echte onafhankelijke behandeling, 

tegen adipositas en plaatselijke cellulitis of gewoon als een samentrekkende en drainerende 

massage. 

DE GEBRUIKER



2 RF (RADIOFREQUENTIE)
VAN 500 KHZ NAAR 1500 KHZ

Voor T-Shape 2 is de RF performanter dan de vorige machine wat betreft het bereiken van de 
diathermie, waarbij bovendien de afwezigheid van elektrische impulsen wordt gegarandeerd: in 

de nieuwe machine genereert de RF een signaal van BIPOLAIRE RADIOFREQUENTIE 

wisselstroom 1,5 MHz. 

Door het contact van de RF-energie (radiofrequentie) met de weefselimpedantie wordt 

warmte opgewekt, waardoor een stimulatie van de fibroblasten optreedt FIBROBLASTIC 
STIMULATIE die een grotere productie van collageen, elastine en hyaluronzuur 

teweegbrengt.

3 VACUÜM
AFZUIGING

T-Shape 2 beschikt over een vacuüm-ondersteunde technologie, gekoppeld aan verschillende 

dynamische impulsen: de AFZUIGING is nu MODULEERBAAR, AANPASBAAR 

afhankelijk van het behandelde onderwerp.



Het Vacuüm tilt de huid op, vouwt deze en drukt ze samen, om de PLAATSELIJKE 
BLOEDCIRCULATIE TE VERHOGEN en de lymfedrainage te stimuleren. De 

activiteit van de fibroblasten wordt daarmee vergemakkelijkt en de verwijding van de 

vaten bevorderd, naast het feit dat zuurstof verspreid wordt. Het maakt een nauwkeurige 

energieverdeling mogelijk. 

4 LASER LLLT
TWEE LENGTES: 810-980 NM

T-Shape 2 bestraalt LASER LLLT met een golflengte van 810-980 nm: alle lichaamshandstukken 

van de nieuwe machine hebben de LASER inclusief de MULTIPOLAIR LICHAAM. 

Deze laser is de meest specifieke om te vechten tegen vetophopingen voor een directe actie 

en, bovendien, de bestraling van de pannicles op breed spectrum synergetiseert de gelijktijdige 

actie van radiofrequentie en vacuüm massage.

Het is doeltreffend in het verminderen van de omvang van de omtrek van het gehele lichaam, in 

de specifiek behandelde zones, en heeft de vermindering van oedeemaangetoond. 





HANDSTUK MET BOLLEN
NEW

LICHAAMS HANDSTUKKEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

TECHNOLOGIE

OPPERVLAK BESPREEKBAAR

Gemakkelijk te gebruiken.

Microvibratiecompressie die gebruik maakt van de kracht van 

45 zachte siliconenbolletjes die een reeks trillingen zenden 

die het mogelijk maken:

Compressieve microvibratie.

Totaal lichaam.

Reactivering van metabolische processen; 

Lymfedrainage; 

Vermindering van oedemen; 

Detoxwerking; 

Weefsel oxygenatie; 

Ontkrampende werking; 

Zachte siliconenbolletjes aangenamer op ontstoken weefsels.



ROLL HANDSTUK
KENMERKEN EN VOORDELEN

TECHNOLOGIE

OPPERVLAK BESPREEKBAAR

Voor het hervormen van de lichaamsomtrek en de verbetering 
van cellulitis.

Het bipolaire vacuümgestuurde gemotoriseerde handstuk 

Roll maakt het mogelijk om zowel de Laser als de multipolaire 
Radiofrequentie-energie nauwkeurig te kalibreren, op 

de punten waar het mogelijk is om het maximale effect te 

verkrijgen.

Gemakkelijk te gebruiken.

4 soorten dynamische pulsen.

Bipolaire Radiofrequentie.

Vacuümzuiging

Behandeling met LLLT Laser.

Rug, buik, dij.



MULTIPOOL HANDSTUK
KENMERKEN EN VOORDELEN

NEW: Nieuwste elektroporatie die vooral de doorlaatbaarheid 

van het celmembraan verhoogt en ten tweede de actieve 

bestanddelen van het cosmetische product over op de 

hoornlaag brengt om de absorptie ervan te vergemakkelijken.

Voor afslanken van het lichaam en ontspanning van de spieren.

Gebruik van 4 en meer elektroden om stroom naar het 

huidweefsel te zenden. Dit vacuüm-geassisteerde multipolaire 

handstuk voor het lichaam kan gelijktijdig de oppervlakkige 
en de diepe huidlagen verwarmen, waarbij een gerichte en 

uniforme stroom naar de huid wordt gezonden.

Gemakkelijk te gebruiken.

4 soorten dynamische pulsen.

TECHNOLOGIE

OPPERVLAK BESPREEKBAAR

Bipolaire Radiofrequentie.

Vacuümzuiging

Laser met twee golflengtes.

Rug, buik, dij.





HANDSTUK GEZICHT

MULTIPOOL HANDSTUK
KENMERKEN EN VOORDELEN

TECHNOLOGIE

OPPERVLAK BESPREEKBAAR

Voor lymfedrainage en gezichtsversteviging.

Gebruik van 4 elektroden om stroom naar het huidweefsel 

te zenden. Dit vacuüm-geassisteerde multipolaire handstuk 

voor het gezicht kan gelijktijdig de oppervlakkige en diepe 
huidlagen verwarmen, waarbij een gerichte en uniforme 

stroom naar de huid wordt gezonden.

Gemakkelijk te gebruiken.

3 soorten dynamische pulsen.

Bipolaire Radiofrequentie.

Vacuümzuiging

Laser met twee golflengtes.

Voorhoofd, wangen, kaaklijn, nek.



BEHANDELING DIE
GESCHIKT VOOR

OPNIEUW VERDICHTEN VERMINDERING VAN1 4HUID DE OMVANG

VERBETERING NA DE BEHANDELING2 5CELLULITIS LIPOSUCTIE

VERMINDERING 
VAN

VERDICHTING
GEZICHT LIFTING EN3 6VETCELLEN HUID



RESULTATEN
VAN SPECIFIEKE GEVALLEN

BEWEZEN KRACHT, 
UITSTEKENDE RESULTATEN



METHODEN 
EN PROTOCOLLEN

Toepasbaar op een brede groep cliënten voor de behandeling van verschillende 

lichaamstypes en meerdere lichaamszones, waaronder gezichtszones.

Veelzijdigheid in de behandeling van diverse hardnekkige vetzones, en/of slappe huid.

Eenvoudige, snelle en comfortabele behandelingen, hoge mate van klanttevredenheid.

Niet-invasief, niet-chirurgisch, vereist geen verdoving.

Vrijwel pijnloze behandeling.

Het helpt de postoperatieve zwelling te verminderen door de bloedcirculatie in het 

behandelde gebied te verbeteren.

Gemakkelijk te gebruiken.

T-SHAPE 2 
BIEDT AL DEZE VOORDELEN EN NOG VELE ANDERE VOORDELEN.



PROTOKOL
FUNCTIONEEL

TIJDLIJNEN

ERVARING

REGIME

De gemiddelde tijd die nodig is voor een behandeling met T-Shape 2 is ongeveer 30/60 

minuten per zone (gezicht en lichaam).

ontspannen de meeste cliënten zich comfortabel tijdens de behandeling.

Behandelingen worden over het algemeen gepland volgens het patroon van 2 sessies per week.

De meeste cliënten zullen 6 tot 12 behandelingen nodig hebben om het gewenste resultaat te 

bereiken.

Het multisysteem T-Shape 2, is de doeltreffende oplossing voor een onmiddellijke hervorming van 
de vormen, maar ook perfect voor de revitalisering van de gezichtshuid, aangezien het is uitgerust 
met verschillende handstukken van verschillende grootte die de actie op de verschillende punten 
van het lichaam vergemakkelijken, van de grootste en meest problematische tot de meest omsloten 
en delicate.

DE EFFECTIVITEIT




