
 

A Syneron destaca os seus produtos inovadores de remodelação 
corporal em conjunto com a Conferência e Exposição BODY em 

Londres 
 

LONDRES, 5 de novembro de 2012 / PRNewswire / - A Syneron Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS), 
http://www.syneron.com, empresa líder global de equipamentos estéticos, anunciou a um grupo 
da media internacional as suas novas atividades e o compromisso global aprimorado para o 
desenvolvimento do mercado de remodelação corporal não invasiva, um dos segmentos de 
maior crescimento no mercado global de equipamentos médico-estéticos. A conferência de 
imprensa teve lugar na Academia de Ciências Médicas, em Londres, pouco antes da abertura 
da Conferência e Exposição BODY (http://www.bodyconference.co.uk), que teve lugar em 
Londres em 3 e 4 de novembro de 2012 e da qual a Syneron foi a principal patrocinadora. 

Para visualizar o news release de multimédia, acesse:  
http://www.multivu.com/mnr/58631-body-shaping-by-syneron 

Na conferência de imprensa, o fundador e presidente do Conselho da Syneron, o Dr. Shimon 
Eckhouse, e o CEO da Syneron, Louis Scafuri forneceram uma visão geral das tecnologias 
inovadoras da Syneron abordando o mercado de remodelação corporal, bem como dados sobre 
a dimensão e as tendências do mercado. As tecnologias apresentadas incluíram as linhas de 
produtos UltraShape® e VelaShape®, líderes de mercado. O UltraShape foi o primeiro sistema 
minimamente invasivo destrutivo de gordura e possui a tecnologia de ultrassom focalizado de 
propriedade. O VelaShape, com uma base instalada de mais de 7.000 sistemas em todo o 
mundo, foi o primeiro dispositivo de remodelação corporal não invasivo e possui a tecnologia 
elōs de propriedade da Syneron. Juntas, essas linhas de produtos complementares são a base 
para a posição de liderança global da Syneron e o know-how mais avançado  no que diz 
respeito aos tratamentos não invasivos de remodelação corporal. 

Como líder e com mais de 10 anos de experiência no tratamento de gordura superficial e 
celulite, a Syneron acumulou vasta informação clínica segura e eficaz para atender as 
necessidades e anseios dos consumidores. Durante a conferência de imprensa, a Syneron 
apresentou os seus ensaios clínicos multicentro e atividades de pesquisa em curso, com foco 
nas tecnologias de remodelação corporal. Estes investimentos destacam o compromisso da 
empresa com  "Ciência - Resultados - Confiança" nos seus esforços para desenvolver a 
tecnologia por trás de todos os seus produtos. 

A conferência de imprensa também contou com uma apresentação do Dr. Christopher Inglefield, 
diretor médico e proprietário da Clínica de Cirurgia Plástica e Estética London Bridge. O Dr. 
Inglefield forneceu uma visão geral de sua experiência com as tecnologias de remodelação 
corporal utilizadas na sua prática. O seus estudos de caso permitiram ao público compreender 
melhor os tipos de resultados que podem ser obtidos com as tecnologias não invasivas da 
Syneron. 

O Dr. Shimon Eckhouse, fundador e presidente do Conselho da Syneron Medical, disse: "A 
Syneron está idealmente posicionada para atender a crescente demanda mundial por 
procedimentos de remodelação corporal e firmeza da pele sem necessidade de interrupções 
graças às nossas tecnologias de remodelação corporal únicas e complementares que incluem 
tanto o nosso ultrassom focalizado como nossa tecnologia elōs proprietária. Estamos 
orgulhosos de oferecer aos médicos e pacientes a insuperável segurança, eficácia e benefícios 
de conforto e as características dos nossos produtos de classe mundial UltraShape e Velashape 
de remodelação corporal." 

O Dr. Louis Scafuri, CEO da Syneron Medical, disse: "A Syneron tem o compromisso de 
fornecer aos nossos clientes tecnologias inovadoras baseadas na ciência para abordarem 



categorias estéticas de alto crescimento que podem ajudar a desenvolver as suas práticas. 
Remodelar o corpo é um dos procedimentos de maior procura em todo o mundo e estamos 
comprometidos com pesquisas dedicadas e recursos de desenvolvimento para garantir que 
manteremos e expandiremos a nossa posição de liderança neste segmento importante do 
mercado. Recentemente começamos a vender o sistema UltraShape diretamente no Canadá e 
estamos ansiosos com a potencial liberação de comercialização nos EUA em 2013." 

Sobre a Syneron Medical Ltd. 

Syneron Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS) é a empresa global líder em equipamentos estéticos 
com um amplo portfólio de produtos e vasta distribuição global. A tecnologia da empresa permite 
aos médicos fornecer soluções avançadas para uma vasta gama de aplicações médico-
estéticas, inclusive contorno corporal, depilação, redução de rugas, rejuvenescimento do 
aspecto da pele através do tratamento de lesões vasculares e de pigmentação benignas 
superficiais e do tratamento de acne, varizes e celulite. A empresa vende os seus produtos sob 
duas marcas distintas, Syneron e Candela. Fundada em 2000, as sedes da empresa, de P&D e 
de fabrico da Syneron Medical Ltd. encontram-se em Israel. A Syneron também possui unidades 
de P&D e fabrico nos EUA. A empresa comercializa, assiste e fornece suporte para os seus 
produtos em 90 países. Tem escritórios na América do Norte, França, Alemanha, Itália, Portugal, 
Espanha, Reino Unido, Austrália, China, Japão e Hong Kong e distribuidores em todo o mundo. 

PORTO SEGURO PARA DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS 

Quaisquer declarações contidas neste documento relativamente a expectativas futuras, 
convicções, objetivos, planos ou perspectivas constituem declarações prospectivas de acordo 
com o significado da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Além disso, quaisquer 
declarações que não sejam declarações de fatos históricos (incluindo declarações contendo 
"acredita", "antecipa", "planeja", "espera", "pode", "será", "seria" e expressões semelhantes) 
deverão ser igualmente consideradas declarações prospectivas. Existe uma série de fatores 
importantes que poderiam fazer com que resultados ou eventos reais diferissem materialmente 
daqueles indicados por tais declarações prospectivas, incluindo o risco de o lançamento de 
produto poder demorar mais do que o esperado, bem como os riscos previstos no Formulário 
20-F do Relatório Anual mais recente da Syneron Medical Ltd e os outros fatores descritos nos 
documentos que a Syneron Medical Ltd. envia ocasionalmente à SEC. Se um ou mais destes 
fatores se concretizarem, ou se alguma das presunções subjacentes forem incorretas, os 
resultados, desempenho ou concretizações reais da Syneron Medical Ltd. podem variar 
materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou concretizações futuras expressas ou 
implícitas por estas declarações prospectivas. 

Além disso, as declarações presentes neste documento refletem as expectativas e convicções 
da Syneron Medical Ltd. à data deste documento. A Syneron Medical Ltd. prevê que eventos e 
desenvolvimentos posteriores alterem as suas expectativas e convicções. Contudo, enquanto a 
Syneron Medical Ltd. tiver a possibilidade de actualizar estas declarações prospectivas 
publicamente no futuro, renuncia especificamente a qualquer obrigação em fazê-lo. As 
declarações prospectivas da Syneron Medical Ltd. Não refletem o impacto potencial de 
quaisquer disposições futuras ou transações estratégicas que possam ser assumidas. Estas 
declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das perspectivas 
da Syneron Medical Ltd. a partir de qualquer data posterior à data deste documento. 
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