
nowe pojęcie piękna

DESperience
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MANTIS to młoda i dynamiczna włoska firma, która projektuje, produkuje i dystrybuuje 
urządzenia elektromedyczne na całym świecie.

Dziś, badania naukowe i rozwój technologiczny są kluczowymi elementami wzrostu,
rozwoju i konkurencyjności. Z tego powodu MANTIS, w znacznym stopniu, angażuje 

się pod względem finansowym i zaangażowania zasobów ludzkich
w działania badawczo-rozwojowe w sektorze medyczno-kosmetycznym.

Nasze laboratorium wykorzystuje umiejętności
inżynierów, dermatologów i techników, specjalizujących się w badaniach  

biomedycznych. Dzięki doświadczeniu naszych badaczy dokonano wyjątkowo  
ważnych odkryć naukowych, które doprowadziły do opracowania rewolucyjnych 

urządzeń,  gwarantujących doskonałe efekty, w dziedzinie medycyny i kosmetologii.

z Włoch dla świata

Certyfikaty uzyskane przez naszą firmę, stanowiące dla nas siłę i powód do dumy,
pozwalają nam codziennie pracować ”ramię w ramię” z naszymi klientami,

gwarantując jakość i efektywność.

100% Made in Italy
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Opatentowany system D.E.S SYSTEM łączy dwie inno-

wacyjne technologie, w tej samej głowicy: MRM (masaż 

mechaniczny napędzanymi rolkami) i PMFS (pulsujące 

pola magnetyczne z rezonansem stochastycznym).  

System D.E.S jest odzwierciedleniem najnowszych odkryć 

techniki w dziedzinie medycyny i kosmetyki, w zakresie 

nieinwazyjnego leczenia niedoskonałości i wielu rodzajów 

chorób zapalnych.

Badania pokazują, że partie ciała, leczone PMFS mają 

większy dopływ krwi, co prowadzi do zwiększonej 

wymiany tlenu między tkankami, a jednocześnie wszelkie 

toksyczne i niepożądane substancje  zostają usunięte.

MRM stanowi alternatywę dla masażu ręcznego, działa 

głębiej - jest to zasługa równoczesnego działania dwóch 

dwukierunkowych, zmotoryzowanych rolek i pulsującego 

zasysania, które jest możliwe dzięki specjalnemu progra-

mowi stworzonemu przez Mantis. 

Efekt wyszczuplający, napinający i ujędrniający na  

ciele jest już widoczny po pierwszej serii zabiegów i trwa  

przez wiele lat.

Zabieg na twarz wykonuje się bez użycia wałków, 

wykorzystuje się kombinację PMFS i pulsacyjnego syste-

mu mikro zasysającego.

Ponowne natlenienie tkanek i stymulacja fibroblastów 

przynosi spektakularne efekty. Zabieg ten wygładza 

głębokie zmarszczki, przywracając naturalną 

elastyczność, świetlistość i jędrność skóry 

twarzy.

(opatentowany system)
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Ciało

- cellulit

- obwisła skóra

- rozstępy

- retencja wody

- zlokalizowane otłuszczenia

Twarz

- redukcja zmarszczek

- przywrócenie napięcia skóry

- efekt anti-ageing 

PMFS SYSTEM
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Urządzenie Mantis MR991 proponuje naturalne,  

nieinwazyjne rozwiązanie, które pomaga przywrócić piękno  

i zdrowie ciała oraz poprawić kondycję psychofizyczną,   

dzięki innowacjom technologicznym bazującym na badaniach.

Trwające wiele lat badania kliniczne pomogły udoskonalić le-

czenie terapeutyczne, w szczególności dzięki endomasażowi, 

który wpływa na tkankę łączną, przywracając właściwy stan 

naczyń krwionośnych oraz aktywując dopływ krwi i limfy, 

co sprzyja przemianom metabolicznym.

Endomasaż to technika polegająca na zasysaniu 

połączonym ze zwijaniem i rozwijaniem fałdu skóry, 

który może być wykonywany z różną częstotliwością 

i zróżnicowanymi ustawieniami mocy, w zależności 

od rozmiaru defektu lub fizycznego problemu 

wymagającego leczenia.

Endomasaż jest dokładnym odwzorowaniem masażu ma-

nualnego, ale działa głębiej i w bardziej spójny sposób - ten  

gimnastyczny ruch na tkankach reaktywuje aktywność 

mikrokrążenia i umożliwia ponowne otwarcie kanałów 

limfatycznych. Pozwala to na odtworzenie wymiany osmoty-

cznej i prawidłowego natlenienia, jak również przywrócenie  

i reaktywację funkcji organizmu, które z upływem czasu stały 

się niewystarczające.

Endomasaż magnetyczny
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Wraz z oddziaływaniem pulsacyjnego pola magnetycznego, 

technika ta przyczynia się do wyraźnej redukcji cellulitu, po-

maga przywrócić napięcie i elastyczność tkanki łącznej.

Jeśli zostanie zastosowana na twarzy - będzie skutkować 

widoczną redukcją zmarszczek i poprawą napięcia skóry, 

efektem czego skóra na twarzy stanie się promienna i jędrna.
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Dzięki nauce i technologii  przywrócone zostanie piękno 

zarówno twarzy, jak i ciała: zastosowanie technolo-

gii PMFS jest efektem ponad 50 lat badań i testów,  

w najbardziej zaawansowanych ośrodkach badawczych 

fizyki medycznej na świecie.

System PMFS gwarantuje intensywne działanie na leczo-

nych obszarach ciała i może być rozwiązaniem różnego 

rodzaju problemów, nie tylko ich niepożądanych skutków 

ale także ich przyczyn.

System PMFS jest efektywny przy każdym rodzaju pro-

blemu fizycznego, którego odległą przyczynę można 

znaleźć w napięciu komórki.

Faza testowa wykazała znaczący wzrost aktywności pro-

liferacyjnej fibroblastów, w leczonej tkance, które mają 

istotny wpływ tonizujący i ściągający na tkankę, 

zapewniając tym samym trwałe rezultaty oraz  

znacznie większy dopływ krwi.

W związku z tym zwiększyła się wymiana tle-

nu do tkanki, a jednocześnie wszystkie toksyczne 

substancje zostały odprowadzone w kierunku ne-

rek i innych organów wydalniczych.

Dzięki działaniu detoksykującemu i odpro-

wadzeniu płynów, zabieg PMFS jest ide-

alny do leczenia obrzęku limfatycznego i 

cellulitu.

P.M.F.S. (pulsacyjne pole magnetyczne    z rezonansem stochastycznym)
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P.M.F.S. (pulsacyjne pole magnetyczne    z rezonansem stochastycznym)
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„Energia magnetyczna jest elementarną formą 
energii, od której zależy całe życie organizmu.”

Prof. W. Heisenberg, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.



MAXI DES to prosta w obsłudze głowica przeznaczona do 

leczenia większych obszarów ciała. Dzięki ujędrniającemu, 

tonizującemu i dotleniającemu działaniu daje długotrwałe 

efekty.

VIXO służy do zabiegów na twarz i dekolt z efektem  

anti-ageing, zmniejszającym zmarszczki i niedoskonałości.

MAXENERGY opiera się na potężnym systemie PMFS, który 

jest w stanie przeprowadzić zabieg wstrząsowy na warstwach 

tłuszczu podskórnego. Można go również stosować do 

nakładania specjalnego kremu magneto-katalitycznego, który 

ma głębszą penetrację dzięki kanałom jonowym utworzonym 

na skórze przez PMFS.

MINI DES daje takie same efekty jak MAXI DES oddziałując 

na małe i trudno dostępne powierzchnie, np. kolana i łydki.
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MR991 to innowacyjny system do zwalczania 

niedoskonałości ciała, który spełnia wszystkie prze-

pisy dotyczące branży kosmetycznej. 

Jest łatwy w obsłudze, dzięki ekranowi dotykowe-

mu, na którym można przeglądać różne tryby pracy 

maszyny. Zawiera też objaśnienia protokołów apli-

kacji i obrazów wyświetlających wzory, które można 

“prześledzić” na ciele za pomocą głowic. MR991 za-

pewnia przyjemny, relaksujący i naturalny zabieg, 

który wpływa na ciało holistycznie, zapewniając 

lepsze samopoczucie i regenerację komórek. Cztery

atuty MR991 znajdują się w czterech głowicach, za-

projektowanych do leczenia różnych obszarów ciała 

i twarzy.

MAXI DES (MRM+PMFS): CIAŁO 

Największa głowica składa się z rolek poruszających 

się w różnych kierunkach, pulsacyjnego systemu 

zasysającego i systemu PMFS. Zaprojektowany do 

zabiegów na większych obszarach ciała, takich jak: 

pośladki i uda, gwarantuje optymalne pokrycie.

MINI DES (MRM+PMFS): CIAŁO

Posiada te same cechy co MAXI DES, ale w 

mniejszym rozmiarze. Zaprojektowana do zabiegów 

na mniejszych obszarach ciała takich jak: dół kola-

nowy i łydki. 

MAXENERGY (PMFS with capacitor discharge): 

CIAŁO 

Składa się ze specjalnego i potężnego systemu 

PMFS, który jest w stanie przeprowadzić zabieg 

wstrząsowy, na warstwach tłuszczu podskórnego. 

Poza zabiegiem na złogi tłuszczowe, głowica może 

być połączona ze specjalnym kremem o głębokiej 

penetracji, dzięki mocnemu działaniu PMFS na 

skórze.

VIXO (PMFS+MICROSUCTION): TWARZ

Głowica VIXO składa się ze specjalnie skalibro-

wanego systemu PMFS, zaprojektowanego w celu  

poprawy niedoskonałości twarzy, takich jak: 

zmarszczki i zwiotczenie skóry. Dzięki możliwości 

głębokiej penetracji skóry jest wykorzystywana 

do aplikacji produktów kosmetycznych o specjal-

nej formule, które uzupełniają wszystkie zabiegi  

i uwypuklają rezultaty

Głowice zabiegowe i zabiegi

napinanie • modelowanie • drenaż • waskularyzacja • natlenienie

MR991 głowice zabiegowe



Franco Missoli

Urodził się w Mediolanie, 

tam też mieszka i pracuje. 

Systematycznie śledził 

on postępy w dzie- 

dzinie pól magnetycznych  

i ich zastosowań, zainspirowany pracą Wernera Heisenber-

ga (1901-1976), który kierował Instytutem Maxa Planka 

w Monachium, zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki  

w 1932 roku oraz był twórcą mechaniki kwantowej  

„...Energia magnetyczna jest elementarną formą energii,  

od której zależy całe życie organizmu”.

Karierę rozpoczął w 1959 r. wraz z Adriano i Roberto Oli-

vetti; współpracował z nimi przy projektowaniu i konstruo-

waniu pierwszego włoskiego kalkulatora, słynnego Olivetti 

Elea 9003 oraz nad pierwszym na świecie komputerem - Oli-

vetti Programma 101.

W 1970 roku rozpoczął swoje pierwsze studia i pracę nad 

telefonami komórkowymi. W 1979 roku wynalazł telefon 

dla osób niedosłyszących - prekursora SMS-ów. 

Telecare jest metodą pomocy technicznej, która umożliwia 

naszym operatorom zdalną pomoc techniczną gwarantując 

efektywne nadzorowanie pracy aparatu.

W 1982 roku zaprojektował aparat do pomiaru stresu i cza-

su reakcji dla wojska. 

Kariera w nauce i technologii doprowadziła go do wielu 

ważnych odkryć, które dziś stały się częścią naszego co-

dziennego życia, takich jak: karty kredytowe, kasety video, 

karty SIM i pieniądze elektroniczne.

Jego współpraca z profesorem Nino Valobra, w zakresie 

rozwoju urządzeń elektronicznych zaowocowała licznymi 

osiągnięciami, w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabili-

tacji. Uzyskał 149 patentów, z których większość związana 

jest z metodologią i instrumentacją elektroniczną stosowaną

obecnie w dziedzinie fizyki medycznej. W 1993 r. otrzymał 

nagrodę “Stella al Merito za la Ricerca Scientifica e Tecno-

logica” za wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych  

i technologicznych, przyznaną przez włoskiego prezydenta. 

Obecnie jego działania są skupione na projektowaniu, te-

stowaniu i ulepszaniu zaawansowanych systemów opieki 

zdrowotnej, poprzez zastosowanie najnowszych technolo-

gii elektronicznych. Jest członkiem ZAFI i SIF. Jest również 

członkiem-założycielem AIIM, który jest częścią CNR.

Centrum Badań Biomedycznych  
i Elektronicznych firmy Mantis

Telecare
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Wyniki w centymetrach

*Rezultaty osiągnięte po 7 tyg.

Natychmiastowo widoczne efekty wyszczuplające,  
napinające i ujędrniające po pierwszym zabiegu i trwające  

z biegiem czasu.

Przed Po*

Przed Po*

Po*Przed

Average reduction in the 
circumference 

of the waist:
9,7 cm cm

sessions

85,8
83,2

77,2 76,1

1 5 10 14

Average reduction in the 
circumference

 of the hips:
2,9 cm

cm
93,5

92,1 91,3 90,6

1 5 10 14

87,7 86,8
83,9

Average reduction in the 
circumference 

of the abdomen: 
5,5 cm

cm

1 5 10 14

82,2

sessions

sessions



MANTIS MAgNETIC CREAM

Mantis Magnetic Cream to profesjonalna linia kosmetyków, 

zaprojektowana w celu wzmocnienia i zwiększenia efektu 

technologii MR991 oraz uzyskania efektu synergii ich 

działania. Dzięki technologii PMFS z rezonansem stocha-

stycznym oraz dzięki specjalnej formule kosmetycznej 

możliwe jest uzyskanie niezwykle głębokiej penetracji sub-

stancji aktywnych i większej skuteczności, w porównaniu 

z tradycyjnymi produktami kosmetycznymi. Produkty ko-

smetyczne Mantis są zgodne z najbardziej rygorystycznymi 

przepisami oraz najważniejszymi standardami technicznymi  

i jakościowymi. Linia kremu Magnetycznego została opraco-

wana nie tylko w celu rozwiązania problemów z figurą i jej 

niedoskonałościami ale także w celu poprawy ogólnego stanu 

komórek organizmu. W rzeczywistości, dzięki nowatorskiemu 

połączeniu aktywnych składników w formule jonowej, które 

są absorbowane przez tkankę za pomocą zaawansowanego 

technologicznie systemu, kosmetyki Mantis Magnetic Cream 

mają bezpośredni wpływ na niedoskonałości.

Zaprojektowano dwa różne produkty: Multisystem do twarzy 

i Activer do ciała.

MULTISYSTEM (TWARZ)

Upływ czasu powoduje utratę napięcia skóry. Jest to złożone 

zjawisko, obejmujące różne niedoskonałości skóry, takie jak: 

utrata napięcia i jasności, zwiotczenie skóry, powstawanie 

zmarszczek i drobnych linii. MULTISYSTEM oferuje potężną 

i bogatą formułę rewitalizującą skórę, która ma na celu 

zagwarantowanie skutecznego i długotrwałego działania  

przeciwstarzeniowego oraz stymulowanie tworzenia  

kolagenu i elastyny, dzięki czemu redukcji ulegają zmarszczki 

i drobne linie. Jest to przyjemny i relaksujący zabieg, który  

zapewnia natychmiastowo widoczne i długotrwałe efekty.

ACTIVER (CIAŁO)

Utrata masy ciała, starzenie się i ciąża są przyczyną 

głównych niedoskonałości ciała, takich jak: cellulit, utrata 

napięcia i elastyczności, czy rozstępy. ACTIVER to kuracja 

wyszczuplająca i antycellulitowa, z aktywnymi składnikami  

w formule jonowej, która ma działanie drenujące, napinające  

i oczyszczające. Ponadto zapobiega oznakom starzenia, 

zwiększa wytwarzanie kolagenu oraz wyraźnie napina tkankę.

Profesjonalne kosmetyki
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Akcesoria marketingowe



NOVA GROUP
Wyłączny dystrybutor w Polsce

ul. Puławska 538
Warszawa 02-884

tel. +48 22 646 33 00
tel. + 48 22 646 58 58

biuro@novagroup.pl

www.novagroup.pl


