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NOVO PROTOCOLO ESTÉTICO, O EMUP COMBINA AS TECNOLOGIAS 
EMTONE E EMSCULPT PARA DEFINIR OS MÚSCULOS E ATACAR  

A CELULITE EM SESSÕES RÁPIDAS E SEM DOR 

ratamentos estéticos não in-
vasivos e com resultados rá-
pidos sempre foram concorri-
dos, mas têm sido ainda mais 

procurados nesse momento de circula-
ção restrita e com muita gente querendo 
eliminar eventuais quilinhos a mais da 
quarentena. Por isso, a BTL Aesthetics, 
expert em equipamentos estéticos, criou 
o protocolo EmUp, que combina as su-
pertecnologias EmSculpt e EmTone e 
fortalece músculos, melhora o contorno 
corporal e elimina a celulite.

Recém-lançada por aqui, a EmTone 
utiliza o que há de mais inovador para 
combater a celulite: radiofrequência e 
energia de pressão direcionada, simulta-
neamente. O calor gerado pela radiofre-
quência estimula a fabricação de coláge-
no e elastina, o metabolismo celular e 
melhora a circulação sanguínea e linfáti-
ca, enquanto a energia de pressão gera 
vibrações suaves que atuam no tecido fi-
broso da celulite. O resultado? Uma ação 
anticelulite até 60% mais potente, segun-

@btlaestheticsbr

do testes da empresa. Já a EmSculpt, 
amada por Thaila Ayala e Daniella Cica-
relli, realiza até 20 mil contrações muscu-
lares em intensidade supramáxima em 
apenas 30 minutos. As alterações na 
musculatura aumentam o metabolismo  
e, com isso, promovem queima de gor-
dura. “No abdômen, o aparelho recruta 
todos os músculos, o que nem sempre é 
fácil com exercícios. Nos glúteos, firma e 
melhora o contorno”, diz a dermatologis-
ta Ligia Morais, de São Paulo.

O EmUp propõe quatro sessões de 
cada terapia. Como o intervalo recomen-
dado entre as aplicações é de 48 horas 
para o EmSculpt e cinco dias para o Em-
Tone, não é possível combiná-las sem-
pre. Assim, a duração do protocolo será 
de seis sessões, sendo algumas apenas 
com uma das máquinas. “Ao somar as 
tecnologias, conseguimos efeito máxi-
mo em pouco tempo. O resultado pode 
ser visto apenas um mês depois do fim 
do protocolo”, afirma Fernanda Budin, 
diretora comercial da BTL Aesthetics.

O aparelho 
EmTone: 
novidade no 
Brasil e parte 
do protocolo 
EmUp, ele 
combate a 
celulite com  
radiofrequência 
e energia  
de pressão 
direcionada
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