ЗЛАТНИЯТ
СТАНДАРТ В
ЛАЗЕРНАТА
ЕПИЛАЦИЯ

МОЩНА ЛАЗЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ
ТРЕТИРА ВСЕКИ ТИП КОЖА
УЛТРА БЪРЗИ ПРОЦЕДУРИ

ВИСОКА ДОХОДНОСТ

Venus Velocity ™ е диоден лазер за епилация, от последно поколение, с FDA сертификат за безопасност и
ефективност. Технологията осигурява оптимален баланс между високоенергийната абсорбция от меланиновия хромофор
и дълбокото проникване в тъканта, което го прави безопасен и ефективен за всеки тип кожа, включително и със слънчев
загар.

ЛАЗЕРНА
ТЕХНОЛОГИЯ
POWERFUL
LASER TECHNOLOGY
Високата енергийна наситеност (до 100 J/cm2), с дължина на вълната 800 nm и изключително високата пикова мощност от 2400 W,
превръщат Venus Velocity в най-високоефективната процедура за епилация в индустрията.

БЕЗОПАСЕН ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА
Двата режима на работа (PULSE и SLIDE), в комбинация с иновативната технология за охлаждане, създават изключителен комфорт за
пациента, по време на процедурата, безопасна за всеки тип кожа, дори с тен.

UУЛТРА БЪРЗИ ПРОЦЕДУРИ
Скоростта на повторение, която може да достигне до 10 Hz, възможността за избор между три накрайника, най-големият от които, с уникален за
индустрията размер от 7 cm2 и опцията SLIDE режим, гарантират 30% по-бързи процедури с Venus Velocity от познатата апаратура на пазара.

ПЕЧЕЛИВША ЛАЗЕРНА СИСТЕМА
Уникалният бизнес модел на Venus Concept, достъпна цена, липсата на консумативи и иновативната IoT технология, осигуряват отлична
възвръщаемост на инвестицията и висока доходност за Вашата практика.

МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
Технологията осигурява оптимален баланс между високоенергийната абсорбция от меланиновия хромофор и
дълбокото проникване в тъканта, което я прави безопасна и ефективна за всеки тип кожа, включително и за
тази, със слънчев загар.

ABSORPTION COEFFICIENTS OF MELANIN
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ЕРГОНОМИЧЕН АПЛИКАТОР
Това, което наистина отличава Venus Velocity ™ е възможността за избор между три сменяеми накрайника, с
различен размер: голям (7 cm2), среден (3,51 cm2) и малък (1,69 cm2). За разлика от други лазерни системи,
изискващи множество апликатори, скъпи резервни части и много пространство, накрайниците на Venus
Velocity ™ се заменят лесно, в зависимост от зоната на третиране. Апликаторът е ергономичен, подходящ за
дълги часове работа, с минимален риск от настъпване на хронична травма или умора от повтарящите се
движения на терапевта, независимо с лява или с дясна ръка работи.

ТРИ РАЗМЕРА НАКРАЙНИЦИ

1.69 cm2 tip

3.51 cm2 tip

7 cm2 tip

ГЪВКАВИ ПРОЦЕДУРИ С ДВА РАБОТНИ РЕЖИМА
Venus Velocity™ има два режима на работа SLIDE и PULSE, за разлика от останалите диодни лазерни сиситеми,
които предлагат или единия или другия. Venus Velocity™ позволява на терапевта да избере, кой от двата режима да
използва, в зависимост от индивидуалните нужди на пациента.

PULSE РЕЖИМ

PULSE режимът доставя дълги импулси с по-ниска честота, което води
до по-висока клинична ефективност, с по-малък брой процедури.
SLIDE РЕЖИМ

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.

PULSE MODE

SLIDE MODE

РЕВОЛЮЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Революционната система за охлаждане в реално време, осъществява
контрол над температурата на апликатора 1000 пъти в секунда.
Поддържа температурата по време на сесията, осигуряваща практически
безболезнена процедура и гарантира безопасността и високата степен на
удовлетвореност на пациентите. Без необходимост от изчакване за
охлаждане между процедурите, което води до по-висока продуктивност,
за кратко време.

ИНОВАТИВНАТА IOT ТЕХНОЛОГИЯ
Internet of Things (IoT) е най-новата технология за повишаване на
ефективността на Вашата 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 и висока доходност. Освен това, ни гарантира, че
поддържаме Вашето устройство в оптималната му изправност.

DELIVERING THE RESULTS
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INNOVATION.
PARTNERSHIP. SUCCESS.
Innovative Technology Powered by a Unique Business Model
When you choose Venus Velocity™, you partner with Venus Concept. Our industry-unique business model
ensures a higher return on your investment and further increases the success of your business.

PRACTICE
ENHANCEMENT

Business experts at your service
Clinic marketing support
Clinic efficiency strategies

Full coverage throughout
subscription period
WARRANTY
PROGRAM

OUR UNIQUE

SUBSCRIPTION
ACQUISITION

EASY
UPGRADES

Technician response within 24 hours
Free temporary device if
required during repair

Seamless access to
newest technology
Immediate upgrade anytime,
including mid-contract
Prevents technology obsolescence

PLAN

Complimentary marketing
assets for your practice
MARKETING
SUPPORT

Business listing in our clinic finder
Patient education tools

Monthly payments up to 36 months
In-house financing with 0% interest
No formal credit checks
Full ownership after subscription is completed
CLINICAL
EDUCATION

24/7 online access to
clinical training
Ongoing educational programs
Education led by a team of experts

DEVICE SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input Voltage

100-230 VAC, less than 12A, 50-60 Hz, Single Phase

Wavelength

800 ± 15 nm

Max. Peak Power

2400 Watts
Large tip: 7.0 cm2 (2.0 cm x 3.5 cm)

Spot Sizes

Medium tip: 3.51 cm2 (1.3 cm x 2.7 cm)
Small tip: 1.69 cm2 (1.3 cm x 1.3 cm)
Large tip: 4-20 J/cm2

Fluence Range

Medium tip: 4-40 J/cm2
Small tip: 6-100 J/cm2

Pulse Repetition Rate

Up to 10 Hz

Pulse Duration

5-170 msec

Dimensions

55 cm x 65 cm x 110 cm / 21.7 in x 25.6 in x 43.3 in (D x W x H)

Weight

35 kg / 77.2 lb

Corporate Office: 235 Yorkland Blvd, Suite 900 | Toronto, Ontario, M2J 4Y8

Tel: 888-907-0115

USA Office: 1880 N Commerce Pkwy., Ste 2 | Weston, FL 33326

Visit us at venusconcept.com

DANGER
INVISIBLE LASER RADIATION

AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION IS EMITTED
FROM THIS APERTURE

DIODE LASER

CLASS IV LASER PRODUCT
MAX OUTPUT 400W, WAVELENGTHS 750-850 nm
AND PULSE DURATION 5 - 170 ms

Venus Velocity™ is approved by the FDA, and licensed by Health Canada, for hair removal, permanent hair reduction (defined as the long-term stable reduction in the number of hairs
re-growing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regimen), and the treatment of pseudofolliculitis barbae for all Fitzpatrick skin types.
MK-VV-USCA-EN-PRB19-01(02)

