


Mantis Italia este numele de marcă al unei societăţi care 

proiectează, produce şi distribuie tehnologie pentru multe ţări 

din întreaga lume. În ultimii ani, Mantis şi-a concentrat efor-

turile şi investiţiile în sectorul de medicină cosmetică.

A dezvoltat un centru de cercetare pentru electronica 

bio-medicală la sediul companiei sale - o structura care 

utilizează ingineri, dermatologi şi alţi specialişti sub condu-

cerea savantului în cercetare de faimă internaţională, prof. 

univ. Franco Missoli. 

Experienţa acumulată de MANTIS în domeniul tehnologic şi 

lansarea centrului său de cercetare internă au condus la impor-

tante descoperiri ştiinţifice. Acestea au fost utilizate pentru a 

produce un aparat care va revoluţiona domeniul medicinii cos-

metice datorită rezultatelor tehnologice uimitoare ce nu au 

fost obţinute înainte. 

Aceste patente inovatoare vor ajuta Mantis să conducă în sec-

torul frumuseţii într-un timp foarte scurt.





Tratamentul facial se face fără role și astfel, 
folosește o combinație de CMPS și un sistem mi-
crovacuum pulsat. Re-oxigenarea țesuturilor și 
stimularea fibroblastelor produce rezultate fără 
precedent.
 
Această aplicație netezește ridurile adânc în inte-
rior, reface elasticitatea naturală, luminozitatea 
si fermitatea pielii feţei.

SISTEMUL DES multi-patentat uneşte două inovatoare 
tehnologii în acelaşi capăt de aspirație: MRM-ul 
(manipulare mecanică cu role motorizate) și CMPS 
(câmpuri magnetice pulsate cu rezonanță stocastică). 

SistemulSistemul D.E.S este o tehnologie inovatoare în dome-
niul medical și cosmetic pentru tratamente neinvazive 
împotriva imperfecțiunilor corpului și a multor tipuri de 
boli inflamatorii. 

Experimentele arată că zonele tratate cu CMPS au o 
aprovizionare cu sange mai bună: acest lucru duce la 
un schimb de oxigen mai mare între țesuturi. În același 
timp, toate substanțele toxice și nedorite sunt drenate 
si eliminate. 

MRMMRM permite reproducerea exactă a unui masaj 
manual, dar lucrează mai adânc în ţesuturi: acest lucru 
este posibil prin acțiunea simultană a celor două role 
motorizate  bidirecționale ce lucrează printr-o acțiune 
de aspirație cu impulsuri, care este activată de un pro-
gram specific creat de Mantis. 
Efectul de slăbire, tonifiere şi fermitate este deja vizibil 
pe corp după primele şedinţe de tratament și durează 
în timp.





Proiectul Mantis MR991 propune o soluţie naturală, non-invazivă 

pentru a ajuta oamenii să-şi restabilească atât frumusețea și 

sănătatea corpului lor cât și starea lor psiho-fizică, prin tehnolo-

gie și cercetare. 

Experimentele clinice ce au durat zeci de ani pentru a fi finali-

zate au permis ca cercetările să fie efectuate pe toate feno-

menele bio-fizice care au contribuit la îmbunatațirea terapeutică 

a tratamentului, datorită în special, endomasajului care 

acționează în mod specific asupra ţesutului conjunctiv, resta-

bilind alimentarea vasculară şi, prin urmare, re-activarea sânge-

lui și furnizarea limfei, favorizând astfel schimbul 

metabolic. De asemenea, stimulează adipocitele, 

astfel crescând considerabil eliminarea de grăsime. 

Endomasajul este o tehnică care constă 

în aspirația pielii, combinată cu o acţiune 

de rulare şi derulare a stratului de piele,

care poate fi efectuată cu diferite

frecvenţe și setări de putere, în funcție de 

întinderea defectului sau a problemei fizice întinderea defectului sau a problemei fizice 

care necesită tratament.

Endomasajul este o reproducere exactă a unui masaj manual, dar care lucrează mai adânc și cu o acţiune mai 

consistentă: această mișcare de gimnastică pe țesuturi reactivează activitatea de micro-circulaţie şi permite cana-

lelor limfatice să se redeschidă. Acest lucru permite schimbul osmotic și restaurarea oxigenării corecte, restabilirea 

și reactivarea funcţiilor corpului care au devenit deficitare în timp.

Când este folosit pe faţă, tehnica contribuie la o reducere vizibilă a ridurilor şi îmbunătăţirea tonusului pielii, 

lăsând pielea feţei radiantă şi fermă. 





Datorită ştiinţei şi tehnologiei, frumuseţea feţei şi a corpului 

tău vor fi restaurate: utilizarea tehnologiei CMPS reprezintă 

rezultatul final a mai mult de 50 de ani de studii și teste în 

cele mai avansate centre de cercetare fizică medicală din 

lume. 

Sistemul CMPS garantează o acțiune intensă pe 

zonele tratate ale corpului și se poate adresa diferitelor tipuri zonele tratate ale corpului și se poate adresa diferitelor tipuri 

de probleme - acesta se ocupă nu numai cu efectele lor ad-

verse, ci şi de cauzele lor. 

Sistemul CMPS aduce beneficii pentru orice tip de 

problemă a cărei cauză se găseste în stresul celular.

Faza de testare a arătat o creștere semnificativă a 

activităţii proliferative a fibroblastelor în ţesutul tratat 

- care au un efect de tonifiere şi fermitate important asupra 

ţesutului, asigurându-se astfel rezultate

durabile - precum și o mult mai mare 

aprovizionare cu sânge. 

Prin urmare, schimbul de oxigen a țesutului

creşte și în același timp toate substanțele toxice 

sunt drenate spre rinichi și spre celelalte 

organe de excreție. organe de excreție. 

Datorită acțiunii sale de detoxifiere și de

eliminare a lichidelor, tratamentul CMPS 

este ideal pentru a trata 

limfoedemul și celulita.





MR991 este un sistem inovativ pentru tratamentul defec-

telor, care se încadrează şi respectă toate reglementările 

referitoare la industria de înfrumuseţare. Este ușor de utili-

zat datorită ecranului tactil, pe care puteți vizualiza diverse 

moduri de operare ale aparatului, însoțite de explicații ale 

protocoalelor de aplicare și imagini afişând modurile de 

"trasare" pe corp cu piesele de mână.

MR991 asigură un tratament plăcut, relaxant și natural 

care afectează corpul ca pe un întreg, oferind un senti-

ment de bunăstare și regenerare a celulelor. Cele patru 

puncte forte ale MR991 se află în cele patru piese de mână 

care sunt concepute pentru a trata diferite zone corporale 

și faciale.

 Piesele de mana MR991 
 MAXI DES (MRM + CMPS): CORP

Cea mai mare piesa de mână este formată din role ce se 

mişcă în direcții diferite, un sistem de aspirare pulsat și un 

Sistem CMPS. Conceput pentru a trata zonele corpului mai 

mari, cum ar fi fesele şi coapsele, garantează o arie de 

acoperire optimă.
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MAXI DES este o piesă de mână uşor de 

folosit, proiectată să trateze zone mai 

mari ale corpului. Cu acţiunea sa

de tonifiere, reoxigenare şi fermitate, 

oferă rezultate pe termen lung. 

MINI DES produce acelaşi efect ca şi 

MAXI DES, dar se foloseşte pe cele mai 

dificile părţi ale corpului, cum ar fi ge-

nunchii şi gambele.

MAXENERGY se bazează pe un sistem 
puternic PMF care este capabil de a face 
un tratament-şoc pe straturile subcutan-
ate de grăsime. Poate fi folosit, de aseme-
nea, şi pentru aplicarea unei creme spe-
ciale magneto-catalizatoare, ce are un 
efect mai adânc datorită canalelor ionice 
create în piele cu PMF-ul.
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VIXO este proiectat pentru tratarea feţei şi 

a decolteului cu un efect anti-aging, re-

ducând ridurile şi defectele pielii.
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Franco Missoli s-a născut în 

Milano, unde locuieşte şi 

lucrează. El a urmărit cu interes 

toate descoperirile din domeniul 

magnetic şi toate aplicaţiile lor.

A studiat lucrările elaborate de Werner Heisenberg (1091 - 

1976) care, conducând Institutul Max Plank din Munich, a 

câştigat Premiul Nobel in Fizică în anul 1932 şi a fost fondatorul 

mecanicii cuantice. “Energia magnetică este energia primară de 

care toata viaţa dintr-un organism  depinde.”

Şi-aŞi-a început cariera în 1959 cu Adriano şi Roberto Olivetti şi a co-

laborat cu ei pentru proiectarea şi construirea primului calculator 

italian, faimosul Olivetti Elea 9003 şi la construirea primului com-

puter personal din lume, Olivetti Programa 101.

In 1970 şi-a început primele studii şi lucrări pe telefoanele 

mobile. În 1979 a inventat un telefon pentru cei cu dizabilităti de 

auz şi vorbire, precursorul SMS-ului. În 1982 a proiectat un 

aparat pentru măsurarea stresului şi a timpului de reacţie în 

armata. 

Telecare este o metodă de asistență tehnică de la distanță, 

administrată de specialiști, care interacţionează direct sau in-

direct cu instrumente locale. Sistemul nostru derivă de la sis-

temul complex de tele-îngrijire la domiciliu, în funcțiune la 

Milano din 1983, și de la care ne-am dezvoltat expertiza 

continuă și semnificativă. 

Tehnicienii noștri sunt capabili să funcționeze la distanță, în 

autonomie completă, trimitând și analizând răspunsuri, fără 

a fi nevoie de intervenție locală. Acest lucru este posibil de-

oarece MR991 a fost proiectat luând în considerare toate 

posibilitățile de conectare, fie prin intermediul internetului, fie 

prin telefoane fixe.

Serviciul Telecare va permite operatorilor noștri să 
efectueze asistență pe aparat de la distanță, ga-
rantând o supraveghere tehnică permanentă și 
eficientă.

O carieră dedicată științei și tehnologiei, care l-au deter-

minat sa ia parte la mai multe descoperiri importante, 

care azi au devenit parte din viața noastră de zi cu zi, cum 

ar fi cardurile de credit, casetele audio, SIM-urile și 

moneda electronică.

Colaborarea cu profesorul Nino Valobra pe dezvoltarea 

de dispozitive electronice a dus la numeroase progrese în 

domeniul de medicină fizică şi reabilitare. El deţine 149 de 

patente, majoritatea fiind legate de metodologii și instru-

mente electronice utilizate în prezent în domeniul fizicii 

medicale. În 1993, el a fost distins cu " Stella al Merito

per la Ricerca Scientifica e Tecnologica" pentru excelență 

în cercetarea știintifică și tehnologică de catre 

preşedintele italian.

Astăzi,Astăzi, el lucrează la proiectarea, testarea și 

îmbunătățirea sistemelor avansate de asistență medicală 

prin intermediul aplicării celor mai noi tehnologii electro-

nice. El este membru al AFIA - Associazione Italiana di 

fisica în Medicina și SIF - Società Italiana di fisica. De ase-

menea, este un membru fondator al AIIM - Associazione 

Italiana di Informatica Medica, care este parte din CNR ( 

Consiglio Nazionale delle Ricerche).





Cosmeticele Mantis Magnetic 
CremeleCremele Mantis Magnetic reprezintă o linie de cosmetice 

profesionale proiectate pentru a îmbunătăți și a spori 

efectul Tehnologiei MR991. Datorită tehnologiei CMPS - 

care este de fapt PMF cu rezonanţă stocastică - şi a unei 

formule cosmetice speciale, este posibilă obținerea unei 

penetrări extrem de profunde a principiilor active și 

astfel este garantată o mai mare eficacitate în 

comparație cu tradiționalele produse cosmetice.comparație cu tradiționalele produse cosmetice.

Produsele cosmetice Mantis sunt în conformitate cu 

reglementările cele mai riguroase și cu cele mai impor-

tante standarde tehnice și de calitate. Linia Cremelor 

Magnetice  a fost formulată nu numai pentru a aborda 

problemele corporale, ci şi pentru a îmbunătăți condiția 

generală a celulelor corpului. De fapt, datorită unei com-

binatii inovatoare de principii active într-o formulă ionică 

care se absoarbe în țesut printr-un sistem tehnologic 

avansat, cosmeticele Mantis Cream Magnetic au un 

efect direct asupra cauzelor imperfecţiunilor pielii şi a 

corpului.

Două produse diferite au fost proiectate: 

Multisystem pentru faţă şi Activer pentru corp.






