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NOVIDADE NAS CLÍNICAS DE ESTÉTICA DO PAÍS, O EMTONE PROMETE 
ACABAR COM A FLACIDEZ E OS INDESEJÁVEIS FURINHOS NA PELE

BYE, BYE, CELULITE
O PROTOCOLO DE TRATAMENTOS estéti-
cos da família EM ficou ainda mais potente 
com a chegada de um novo aparelho: com-
plementar ao seu aclamado antecessor, o 
EMsculpt (aquele das contrações supramáxi-
mas que dão um up na musculatura do ab-
dômen e glúteos), o EMtone é o mais recente 
e esperado método de combate à celulite. É 
o primeiro e único dispositivo do mercado 
que fornece energia térmica e mecânica pa-
ra eliminar as principais causas dos indeseja-
dos furinhos. O equipamento faz isso de for-
ma eficaz e não invasiva. Sucesso nos Esta-
dos Unidos e na Europa, ele acaba de chegar 
às principais clínicas do País. 
   A emissão combinada de radiofrequência 
monopolar e energia de pressão direcionada 
do EMtone permite tratar as causas básicas 
da celulite e da flacidez, aumentando o colá-
geno, a elastina e espessura da pele tratada. 
Indicado para barriga, glúteos, braços e pos-
terior de coxas, são necessárias quatro ses-
sões, uma vez por semana. 
   “O EMtone tem um efeito profundo nos teci-
dos conjuntivos envolvidos no quadro de ce-
lulite, e estimula a microcirculação sanguínea 
e linfática, diminui o tamanho dos lóbulos de 
gordura do tecido subcutâneo, promove a re-
moção dos metabólitos e melhora a elastici-
dade da pele”, explica Ana Rosa Marques, Di-
retora Técnica da BTL Brasil. Desta forma, a 
aparência da celulite e as ondulações são sua-
vizadas. Pode ser usado em todos os tipos de 
corpo, sem restrições de IMC. 
   No tratamento de celulite, os estudos clíni-
cos e científicos mostram que EMtone é 64% 
mais eficaz no estímulo da produção da elas-
tina do que nos tratamentos autônomos e 
59% mais potente para a produção do colá-
geno. Além disso, mostrou ser 50% mais rá-

pido do que as terapias tradicionais, com 
uma taxa de 90% de satisfação do paciente. 
   “É um procedimento verdadeiramente efi-
caz e muito aguardado, não só pelas pacien-
tes, mas pelos médicos, pois há muito tempo 
não se descobria nada novo nesta área, que 
tem uma demanda enorme”, diz Fernanda 
Budin, Diretora Comercial da multinacional.
   O melhor de tudo? As tecnologias EM po-
dem ser combinadas e o novo protocolo já 
ganhou até nome: EMup. A associação de 
EMsculpt e EMtone permite um resultado 
ainda mais eficaz no tônus muscular e no 
contorno corporal. A High-Intensity Focused 
Electro-Magnetic (HIFEM), usada no EMs-
culpt, é capaz de induzir 20 mil contrações 
musculares por sessão de meia hora. Seu 
principal benefício é permitir ganhar múscu-
lo e queimar gordura de forma simultânea. A 
HIFEM interage com o nervo motor enquan-
to a pele permanece intacta. 
   A indução da contração supramáxima é 
acompanhada por uma rápida reação meta-
bólica nas células de gordura, ocasionando 
uma lipólise, a quebra das células de gordu-
ra. Sobrecarregadas por esta reação meta-
bólica, iniciam seu processo de morte pro-
gramada – efeito chamado apoptose. O re-
sultado é a combinação de fortalecimento 
muscular, crescimento muscular e ruptura de 
gordura. O EMsculpt é o único procedimento 
não-invasivo do mundo que utiliza essa tec-
nologia e tem mais de vinte estudos científi-
cos publicados. 
   Da mesma família EM da BTL, o Emsella, 
que também emprega a HIFEM, livrou milha-
res de mulheres da temida incontinência uri-
nária. Focada na força do assoalho pélvico, 
também promove o fortalecimento e a toni-
ficação dos músculos da região. 
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