
 
 

08 de junho de 2016 
 

COMUNICADO 23/2016 – APARELHO DE CRIOLIPÓLISE HTM 

Prezados Franqueados 

A HTM, empresa brasileira fabricante de equipamentos de estética que já 
possui parceria conosco (franqueados Emagrecentro tem 40% de desconto na 
aquisição de seus aparelhos para pagamento à vista), lançou um novo aparelho 
de criolipólise já aprovado pela ANVISA e está concedendo condições 
especiais para nossa rede na aquisição do mesmo. 

O valor de tabela do Beauty Shape (criolipólise) é R$ 69.900,00, contudo, aos 
franqueados Emagrecentro que realizarem pagamento à vista (com boleto para 
40 dias e emissão de nota de entrega futura) será concedido um desconto extra 
de 5%, totalizando 45% de desconto no preço de tabela. Portanto,  o valor de 
compra será de R$ 37.950,00 + frete da entrega do aparelho no Brasil. 

Quanto ao prazo de entrega, eles estimam o despacho no final de 
Setembro/2016. 

Segue em anexo a release de apresentação do Beauty Shape (criolipólise). 

Os franqueados que tiverem interesse na aquisição do aparelho, favor entrar 
em contato com nossa ouvidoria através do e-mail 
ouvidoria@grupomultifranquias.com.br 
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Destacamos oportunamente que a entrega deste equipamento estará 
vinculada à contratação pela unidade de um seguro de responsabilidade civil 
(valor de cerca de R$ 1.500,00 por ano) e à assinatura de termo de 
responsabilidade junto à franqueadora. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
Dr. Edson Ramuth 



HTM lança Beauty Shape - 
a primeira criolipólise de contraste fabricada no Brasil

Seguindo a tendência do mercado da estética, a 
HTM Eletrônica saiu na frente e disponibilizará 
ao mercado, nos próximos meses, o Beauty 
Shape -  a primeira criolipólise de contraste 
fabricada no Brasil. 
Desenvolvida e aprovada com sucesso no 
exterior, a técnica da criolipólise de contraste é 
uma evolução em relação à criolipólise 
convencional, uma vez que, enquanto uma 
sessão de crio convencional chega a reduzir de 
20% a 25% da gordura na área tratada, a 
criolipólise de contraste atinge até 40% a 42% 
de redução, com menos riscos de queimaduras 
e mais conforto para o paciente, em sessões 
com tempo de duração muito próximas. 
Uma única aplicação da criolipólise de 
contraste possui redução maior e mais rápida 
quando comparada à convencional.
Conhecida como a “segunda geração da 
criolipólise”, esta técnica consiste em um pré-

aquecimento do tecido antes de seu congelamento; este contraste inicial de temperatura prepara a região para 
uma eliminação das células de gordura, gerando com isso, melhores resultados. 
O controle da extração do calor no momento do resfriamento e sua manutenção proporciona maior segurança 
ao procedimento. 
Ao final, a área tratada é novamente aquecida para a imediata reperfusão, isto é, a normalização da circulação 
sanguínea, o que promove maior eficiência ao procedimento e minimiza a possibilidade de complicações, além de 
proporcionar conforto ao próprio profissional, que está dispensado de realizar a massagem manual 
(imprescindível na criolipólise convencional).
O Beauty Shape da HTM foi desenvolvido a partir desta técnica e de seus resultados, sendo o equipamento 
pioneiro no Brasil a adotar este sistema, motivo pelo qual foi o primeiro a ter seu registro aprovado pela ANVISA, 
n° 80212480025, em fevereiro de 2016. É o melhor da tecnologia mundial agora fabricado no Brasil! 
Com tela touch screen de 8 e recurso info, o Beauty Shape contará com três aplicadores e colocará esta técnica 
em um novo patamar de excelência, não apenas de resultados para os clientes, mas, sobretudo, de disseminação 
do método, pois estima-se que o valor da parcela para adquirir o equipamento deverá ser próximo do que hoje 
paga-se com a locação por um ou dois dias de equipamentos de crio convencional.
Além disso, com o Beauty Shape, o profissional terá total liberdade para programação, opções para criolipólise 
convencional e criolipólise de contraste, controle preciso da temperatura e facilidade na operação, com 
comandos intuitivos. 
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