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Quem Somos 
Vezza uma empresa estabelecida desde 2007 no campo da tecnologia 

laser para medicina e nanotecnologia para restauração e conservação das 

fibras capilares.  

Com um corpo de profissionais que detém conhecimentos nos campos 

mais diversos da utilização do laser, em termos de inovação, eficiência e 

tecnologia, entre bases instaladas e treinamento, somam mais de 1000 

profissionais da área da saúde.  

Com dinâmica na criação,  estimulamos novas oportunidades comerciais, 

que atendam a realidade do nosso mercado, permitindo o 

compartilhamento contínuo de diferentes habilidades e metodologias, 

abrimos novas possibilidades fora das práticas cotidianas. 

Nos orgulhamos de ter conquistado o Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação para produzirmos equipamentos médicos Classe III junto a 

Anvisa.  

Buscamos atender aos nossos clientes mantendo o principio da boa fé e a 

honestidade em nossos propósitos.  

Juntos com nossos clientes e parceiros esperamos transcender nossas 

fronteiras  geofísicas e intelectuais. 

Um dos grandes momentos da empresa foi na realização da parceria com 

o Instituto de Ciências Carlos Chagas, instituição de ensino médico que 

abriga ao longo dos seus 60 anos grandes mestres das diversas áreas da 

medicina. 

Com profissionais dos mais altos níveis técnicos, capazes de avaliarem 

nossas tecnologias, acreditando com um selo de qualidade que distingue 

nossos produtos dos demais no mercado. 
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Tirando Dúvidas 

Como adquiro experiência com a tecnologia? Através de um treinamento 

técnico de imersão, você e sua equipe, ficarão aptos a trabalharem com a 

nossa tecnologia.  

Onde será o treinamento? Na cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a 

instalação fabril e um equipe de profissionais técnicos prontos para lhe 

atender. 

Quem ministrará o treinamento? Médicos e profissionais da área da 

saúde, com experiência em nossa tecnologia. 

Como posso obter segurança para adquirir está tecnologia? 

Disponibilizamos no site www.clubh.com.br todas as informações 

necessárias para você conhecer a tecnologia.  

Para melhor atendê-lo, mantemos uma parceria com o Instituto Carlos 

Chagas, onde seus profissionais médicos validam a eficácia e segurança 

das nossas tecnologias. 

Montamos um programa de manutenção pós venda das nossas 

tecnologias dentro dos mais restritos requisitos técnicos  necessários para 

atender a normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

Temos um Programa de Retrofit tecnológico para  não deixar seus 

equipamentos obsoletos ou sem atualizações de software.  

Como posso tirar minhas dúvidas relativo as tecnologias concorrentes? 

Você pode ligar diretamente para um profissional médico colega seu e 

obter toda informação isenta de conflitos de interesse. A parceria com o 

Instituto Carlos Chagas nos dá este diferencial que oferecemos a você.  

 

Atenciosamente, 


