
НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ 
ЕСТЕТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ В 
ЕДНА ПЛАТФОРМА

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО

ЕПИЛАЦИЯ

РЕМОДЕЛИРАНЕ НА КОЖАТА

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ

АНТИ - ЕЙДЖ

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ



Намаляване на пигментните петна от слънчевите лъчи, лечение 
на съдови лезии, депигментация, изглаждане на тена

Подобрява състояния като белези от акне, разширени пори, 
дълбоки бръчки, пигментация и неравномерна текстура.

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ

РЕМОДЕЛИРАНЕ НА КОЖАТА

ЕПИЛАЦИЯ
Третиране на всяка част от тялото, включително 

подмишници, лице, гръб и бикини зона.

АНТИ - ЕЙДЖ

Стягане на кожата и намаляване на бръчки.

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ

Третиране на активно акне и намаляване на 
възпалителните процеси.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО

Намалява целулита и обиколките на тялото.



КАК РАБОТИ

NANOFRACTIONAL RF™ АПЛИКАТОР

IPL АПЛИКАТОРИ

Накрайникът има активна зона, с най-голям размер в оиндустрията и 
прилага до 700 импулса. Накрайникът позволява терапевтично проникване 
в кожата до 500 микрона. NanoFractional RF накрайникът със SmartScan™ 
технологията осигурява различна наситеност на енергия, с цел да 
предотврати аблацията на епидермиса и коагулацията в дермата. 
Предназначен за ремоделиране на кожата с минимален дискомфорт.

Използва се IPL технология, която доставя точно количество 
светлина върху третирана зона, за ефективно повлияване на 
пигментни и съдови лезии.

IPL технологията унищожава космения фоликул, 
таргетирайки пигмента му.XL апикаторите, с голям размер 
на петното, позволяват по-бързото и ефективно третиране.

АС Dual апликаторът комбинира едновременно синя и червена
светлина, доставяйки ги с всеки импулс. Синята светлина 
унищожава причинителя на акнето - Р.acnes bacteria, докато 
червената светлина успокоява възпалението и ускорява 
възстановяването.

SmartPulse™ технологията осигурява прецизно и 
постоянно доставяне на енергия в третираната 
зона.Позволява усъвършенствана оптимизация
на използваната енергия и дължина на вълната 
във всеки импулс.

Иновативната охлаждаща система следи 
температурата на IPL апликатора 1 000 пъти в 
секунда, осигуряваща безопасност и комфорт. 
Охлаждането на апликатора повишава 
ефективността и краткия възстановителен период.

НАНОФРАКЦИОННА РАДИОЧЕСТОТА

ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ 

ЕПИЛАЦИЯ

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ

SMARTPULSE™ ТЕХНОЛОГИЯ

SMARTSCAN™ ТЕХНОЛОГИЯ

REAL-TIME ОХЛАЖДАЩА СИСТЕМА

HR650 / HR650 XL 
(С дължина на вълната : 650-950 nm)

HR690 / HR690 XL 
(С дължина на вълната : 690-950nm)

SR515 
(С дължина на вълната : 515-950 nm)

SR580 
(С дължина на вълната : 580-950 nm)

AC DUAL 
(С дължина на вълната: 415-480 nm)
(С дължина на вълната: 630-950 nm)

ВСИЧКИ IPL АПЛИКАТОРИ СА СНАБДЕНИ С:

NanoFractional™ RF със SmartScan™ технологията се разпределя през малката повърхност на всеки пин. 
Апликаторът съдържа 160 пина с 62 mJ на пин(всеки с работна повърхност 38 пт2). SmartScan™ 
технологията използва уникален алгоритъм и модел на движение на случаен принцип, доставяйки
енергия в третираната зона и позволявайки третирането на всеки тип кожа. SmartScan™ в съчетание с 
другите технологии позволява на терапевта да генерира персонален алгоритъм за максимална 
гъвкавост и контрол по време на процедурата.



КАК РАБОТИ

(MP)2 АПЛИКАТОРИ

Апликаторът DiamondPolar™ce използва за лице и шия, 
докато апликаторът Octipolar™е подходящ за по-големи 
зони на тялото.И двата апликатора са ергономично проек-
тирани с патентована (МР)2 технология,комбинираща 
мултиполярна радиочестота и пулсиращи електромагнитни 
полета.

Мултиполярната радиочестота (RF) извършва хомогенно
нагряване в различна дълбочина на тъканите, позволяващо
бързо и безопасно натрупване на топлина. Постигат се
отлични клинични резултати, без болка и възстановителен
период за пациента.

Ефектът от мултиполярната радиочестота се допълва от 
използването на пулсиращи електромагнитни полета (PEMF), 
които в синергия подпомагат пролиферация на фибробластите 
в кожата и стимулират повишения син-тез на колаген. 
Доказано и ефективно се наблюдава цяло-стно стягане на 
кожата, създаване на нови капиляри и подобряване на 
кръвоснабдяването в кожата.

Радиочестотата директно стимулира фибробластите, докато 
пулсиращото поле индуцира пролиферация на фибробластите 
чрез освобождаване на растежен фактор FGF-2, което води до 
повишен синтез на колаген. По този начин (MP)2 доказано и 
ефективно води до ремоделирането на колагена за цялостно 
стягане на кожата и създаване на нови капиляри, което 
подобрява кръвоснабдяването.

DIAMONDPOLAR™ & OCTIPOLAR™

МУЛТИПОЛЯРНА РАДИОЧЕСТОТА

ПУЛСИРАЩИ - ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ В МУЛТИПОЛЯРНА 
РАДИОЧЕСТОТА  И PEMF



Input Voltage 100-240 VAC ,12.5A, 50-60Hz, Single Phase

Dimensions 65 cm x 55 cm x 110 cm / 25.6 in x 21.7 in x 43.3 in (DxWxH)

Weight 35 Kg / 77 lb.

SR515 / SR580 IPL APPLICATORS

Wavelength 515-950 nm, 580-950 nm

Optical Energy 5-25 J/cm2

Pulse Duration 5-20 ms

Spot Size 10 mm x 30 mm

Pulse Repetition Rate Up to 3 Hz

HR650 (XL) / HR690 (XL) IPL APPLICATORS

Wavelength 650-950 nm, 690-950 nm

Optical Energy 5-20 J/cm2

Pulse Duration 20-50 ms

Spot Size 10 mm x 30 mm (XL: 20 mm x 30 mm)

Pulse Repetition Rate Up to 2 Hz

AC DUAL IPL APPLICATOR

Wavelength 415-480 nm, 630-950 nm

Optical Energy/Fluence 5-25 J/cm2

Pulse Duration 5-20 ms

Spot Size 10 mm x 30 mm

Pulse Repetition Rate Up to 2 Hz

NANOFRACTIONAL™ RADIO FREQUENCY APPLICATOR

RF Frequency 460 Khz

Fuse 3.15A, 250V

Max. Output Energy 62 mJ/pin

Depth Ablation 500 microns

Number of Pins 160

DIAMONDPOLAR™ & OCTIPOLAR™ APPLICATORS

RF Frequency 1 Mhz

RF Output Power 0-150 Watts

Number of (MP)2 Synthesizers Up to 8

Magnetic Pulse Frequency 15 Hz

Pulsed Magnetic Field Flux Up to 15 Gauss
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