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ТРЕТИРА ВСЕКИ ТИП КОЖА



Oтвърденият бизнес модел на Venus Concept, конкурентните цени и липсата на 

консумативи, гарантират бърза възвръщаемост на вложенията. 

FAST TREATMENTS
Максималната честота, достигаща до 10 Hz и двата режима PULSE и SLIDE, позволяват 

извършването на повече процедури за по-кратко време.

COMFORTABLE FOR ALL SKIN TYPES
Лазерът третира напълно безопасно всеки тип кожа, в това число, дори придобилата 

слънчев загар. Усъвършенстваната система за охлаждане в реално време и режимът 

SLIDE, гарантират пълен комфорт на пациента по време на процедурата.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Venus Epileve е рентабилното лазерно устройство за епилация, което гарантира бърза 
възвръщаемост на инвестициите. Уникалните му технологични характеристики, го правят едно 
от най-лесните за работа устройства за лазерна епилация в индустрията. Процедурите са 
приятни, бързи и ефикасни, подходящи за всеки тип кожа.

Избор между ергономичен апликатор или крачен педал за по-голямо удобство по време 
на процедурите. Два режима на работа (SLIDE И PULSE), звукова индикация, която 
навигира движението на апликатора. Предварително зададените параметри, осигуряват 
гъвкавост и улесняват работата на терапевта.

ВИСОКА РЕНТАБИЛНОСТ

БЪРЗИ ПРОЦЕДУРИ

БЕЗОПАСНО ТРЕТИРА ВСЕКИ ТИП КОЖА



С дължина на вълната от 800 nm, Venus Epileve ™ осигурява оптимален баланс между високо енергийното поглъщане на 
меланиновите хромофори, ниската абсорбция от оксихемоглобин и дълбокото проникване в кожата, което го прави 
безопасен и ефективен за всеки кожа, включително и придобилата тен. Комбинацията с високата енергийна плътност до 
40 J / cm2 и пикова мощност от 1600 W, гарантират високата ефективност на устройството.

ТЕХНОЛОГИЯ
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ABSORPTION COEFFICIENTS OF MELANIN



ЗАЩО VENUS EPILEVE

Използвайте педала или ергономичения апликатор, изборът е Ваш. 
Апликаторът е проектиран така, че да бъде еднакво удобен, както за работа 
с дясна, така и с лява ръка, в продължение на часове. Комбинацията от 
предварително зададени параметри и звуковата индикация, стандартизират 
процедурата, гарантирайки очакваните резултати. И не на последно място , 
Venus Epileve ™ е настолен лазер с модерен, компактен и ергономичен 
дизайн, което улеснява придвижването със стандартна количка, 
увеличавайки мобилността и ефективността.

Лесен за употреба

Internet of Things (IoT) е най-новата технология за повишаване на 
ефективността на бизнес практиката. Тя оптимизира всичко - от 
протоколите за процедури до резултатите и удовлетвореността на пациента. 
IoT предоставя информация за повишаване на ефективността на 
процедурите, постигайки оптимална възвръщаемост на инвестициите. 
Освен това, ни гарантира, че поддържаме Вашето устройство в оптималната 
му изправност.

IoT ТЕХНОЛОГИЯ

Venus Epileve®, предлага два различни режима на работа: PULSE и SLIDE 
режим. PULSE режимът доставя дълги импулси с по-ниска честота, което 
води до по-висока клинична ефективност, с по-малък брой процедури. 
Режимът SLIDE осигурява висока честота на кратки импулси, постигайки 
висока средна мощност, докато терапевтът плъзга апликатора плавно и 
непрекъснато върху зоната на третиране. Това гарантира ефикасността на 
процедурата, без дискомфорт за пациента.
Иновативна система за охлаждане в реално време следи температурата на 
апликатора, осигурявайки несравнима безопасност и комфорт на пациента. 
Контактно охлаждане, поддържа комфорта по време на процедурата, за да 
се осигури приятно преживяване на пациента, което ще увеличи Ви спечели 
повече и доволни клиенти. Не е необходдо по-висока производителност за 
вашата клиника.
Устройството не се нуждае от технологично време за охлаждане между 
отделните процедури, което повишава производителността на Вашата 
практика. 

Бързи и комфортни процедури

PULSE MODE

SLIDE MODE



TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input Power 100 - 240 VAC, less than 12A, 50-60 Hz, Single Phase

Wavelength 800 nm

Max. Peak Power 1600 W

Spot Size 2 cm2 (16.5 mm x 12 mm)

Fluence Range up to 40 J/cm2

Pulse Repetition Rate Up to 10 Hz

Pulse Duration Up to 170 ms

Dimensions 43 cm x 54 cm x 34 cm / 16.9 in x 21.3 in x 13.4 in (W x D x H)

Weight Without Applicator: 19 Kg / 42 Lb

Applicator Only: 1.5 Kg / 3.3 Lb
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DIODE LASER
CLASS IV LASER PRODUCT
UT 400W, WAVELENGTHS 7

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ




