


2007 yılından günümüze sektörde profesyonel olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Lazer Epilasyon 

cihazlarında her zaman öncü markaların ürünlerini kullanıp, aynı zamanda sattığımız ürünlerin teknik 

servisini ve garantisini müşterilerimizi zorlamadan tüm şikayetlerini karşılıyoruz. 

Yedek Parça ve Başlık değişimi bütün cihazlar için geçerlidir. Çalışma portföyümüzde hastaneler başta 

olmak üzere klinik, güzellik merkezi ve kuaför salonları bulunmaktadır. FDA onaylı Dünya markası 

cihazlarımızla tanışmanız dileğiyle. 

MEB onaylı 826 saat, cihazlar hakkında detaylı eğitim verilerek belgenizi hazırlıyoruz. 

 

www.lazerepilasyoncihaz.com 



TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Atış Sıklığı: 1-10 ms 
Atış Aralığı: 0,3-10 ms 

Tekrar Frekansı: 1-10 Hz 
Enerji Yoğunluğu: 1-50 j 
Spot Dağıtım: Organik Safir 

Safir Boyut: 10x50 mm 
Filtre: 690-1200 nm 
Ekran Boyutu: 8.4 inç Dokunmatik Ekran 

Maximum Atış: 1 Milyon (Tek Lamba) 
Soğutma: Su, Yarı iletken ve Hava 
Soğutma Isısı: -8 ile 0 derece 

Çıkış Gücü: 2000 watt 
Güç Kaynağı: 220v/50 Hz 
Garanti Süresi: 2 Yıl 

Boyut: 50x50x110 cm 



INFINITO ICE 

BUZ BAŞLIK TEKNOLOJİSİ 

Lazer Epilasyon Cihazı 

INFINITO ICE 

CARBON BUZ DIODE LAZER 

Lazer Epilasyon Cihazı 

Buz başlık sayesinde acı, sızı, 
kızarıklığa son! 

%90 Çözüm 

%100 Memnuniyet 

Sınırsız Atım 

Lazer Epilasyon 

Buz Başlık Teknolojisi 



INFINITO HYBRID ICE BUZ BAŞLIK 

%40 Daha Hızlı… 

INFINITO ICE, lazer epilasyonda etkili 3 dalga boyunu tek bir tedavi başlığında birleştirmiştir. 

Alexandrite, Diode ve Nd:YAĞ dalga boyları ile aynı anda kıl folikülündeki farklı doku derinliklerini ve anatomik yapıları he-

defler. ICE Plus teknolojisine sahip Buz Başlık, uygulama boyunca cildi sürekli soğutur ve serin tutar. Buz başlığın soğuk safir 

ucu kıl köklerinin tahrip edildiği dermişte ısıyı korurken cilt yüzeyinde oluşabilecek riskleri minimuma indirir. Sıcaklık kontrolü 

sabit kalır. Üstün işlevi sayesinde konforla birleşen çığır açan özellikte bir lazer platformudur. Bronz ten dahil tüm cilt tiple-

irnde uygulamaya olanak tanır, ince kıllar dahil tüm cilt tiplerinde etkilidir. Yaz kış tüm mevsimlerde lazer epilasyon yapılabil-

mesini sağlar. 

TERMAL ISI SENSÖRÜ 

Gelişmiş Soğutma sistemi 3 Dalga Boyunun Performansı 

Ağrısız acısız 

Yan etkisiz 

Konforlu 

Hızlı, Etkili 

 

 

İLK SEANSTA %60 DÖKÜLME İLE SINIFININ EN İYİSİ 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 

Gelişmiş soğutma INFINITO ICE yüksek hasta konforu sunar. 

ICE Plus teknolojisine sahip Buz Başlık, uygulama boyunca cildi sürekli soğutur 

ve serin tutar. 

Buz başlığın soğuk safir ucu kıl köklerinin tahrip edildiği dermişte ısıyı korurken 

cilt yüzeyinde oluşabilecek riskleri minimuma indirir. 

Sıcaklık kontrollü ve sabit kalır. Lazer Epilasyon tamamen acısız, serin ve rahat 

bir şekilde gerçekleşir.  

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Teknoloji: 808nm Dalga Boyu 

Başlık: 30mm 26mm 

Ekran: 10,4 inch Dokunmatik Ekran 

Voltaj: AC 110V/220;50/60 Hz 

Güç: 3000 Watt 

Dil: Çoklu Dil Seçeneği 

Enerji: 1-50]/cm2 

Soğutma: Su ve Hava 

Atış Hızı: 1-10 Hz 

Ağırlık: 80 Kg 

Garanti: 40.000.000 Atış Garantisi 



Ürettiği lazer enerjisi deriye renk veren pigmentler tarafından 

emilir, pigment deformasyona uğrar ve dağılır. Pigmentin 

dağılan parçaları doğal yollarla vücuttan atılır. Böylece derinin 

üzerinde yer alan renkli kısım yok olur. Dövmelerin tam olarak 

silinebilmesi için 6 haftalık seanslar uygulanmalıdır. Seans 

sayısı ve tedavi aralıkları cildin renginden tedavi uygulanan 

bölgeye kadar bir çok parametreye göre farklılık 

göstermektedir. 

MONSTER TATTOO, vücudundaki dövmelerden sıkılanlara, 

renk ayırt etmeksizin dövmelerini silme imkanı 
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 

4 ana renk dövmeyi silme özelliği 

Şarap lekeleri 

Koperoz 

Güneş lekeleri 

Akne izleri 

Yaş pigment kaldırma 

Gözenekleri küçültme 

Kaş kontörü silme 

Dudak kontörü silme 

1064nm, 532nm, 1320nm dalga 

boylarında 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Max. Enerji: 400mj-1000mj 

Frekans: 1-15 Hz 

Atım Uzunluğu: 10 ns 

Voltaj: AC 100v/200 ; 50/602 Hz 

Ekran: 10,2 inch dokunmatik renkli ekran 

Soğutma Sistemi: Su ve Hava Soğutma 

Ağırlık: 45 Kg 

Ebatlar: 119x54x53 cm 



PureLight+'ın faydaları nelerdir? 

PureLight +, diğer cihazlara kıyasla tartışılmaz birçok avantaja 
sahiptir: 
• Yüksek verimlilik. %100 pigment lekelerini yok eder; 

• Çekim hızı; 
• Ağrısız; 
• Minimum yan etki sayısı; 
• Güvenlik. Lazer cilde zarar vermez, bu da vücudun enfekte 
olmasını önler; 
• Anestezi gerektirmez. Bu, alerjik reaksiyon riskini ortadan kaldırır; 

• İşlem sonrası süre eksikliği. İşlemden hemen sonra günlük 
hayatın ritmine devam edebilirsiniz; 
• İşlem sonrası iz veya iz kalmaz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Enerji: Maks 1500mj (532nm), Maks 2500mj 
(1064nm) 

 Lens : 1064nm ,532nm (650nm ve 585nm 
Opsiyonel) 

 Darbe Süresi : 2000ps 

 Frekans: 1-8Hz 

 Makine Ölçüleri: 90x45x170cm 

 Ağırlık: 105Kg 

 Krank Mili : Kore'den ithal 

FONKSİYONLAR 

 532nm : Kahverengi Lekeleri , Doğum Lekelerini , Yaşlılık lekelerini , Açık Melazma , Kırmızı Dövme 
Mürekkebi , Kaş Dövmesini Kaldırma 

 585nm : Kahverengi lekeleri , Doğum lekelerini , Yaşlılık lekelerini , Hafif pigmentasyon , Kırmızı 
dövme mürekkebi , Koyu ten için kaş dövmesini silme 

 650nm : Yeşil, mavi mürekkeple dövmeleri kaldırın 

1064nm : Deri altındaki dövmeleri , lekeleri , yaşlılık lekelerini , melazmayı , çilleri , siyah ve mavi 
mürekkebi çıkarın 



Değerli Müşterilerimiz Ürün Profesyonel Kullanım için tasarlanmıştır. Sadece 

Profesyonel kullanıma uygundur.  

ERGONOMİK TASARIM RAHAT TUTUŞ ÖZELLİĞİ SUNAN KALEM 

MİNUMUM TİTREŞİM DOKUNMATİK KONTROL 

NANO İĞNE SEÇENEĞİ 

AKILLI OTOMATİK START VE STOP 

ALMAN MOTOR 50.000 DEVİR / DAKİKA 

HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ (220 V veya USB) 

KAŞ, SİSLİ KAŞ, CİZGİ KAŞ, RENKLİ KAŞ, EYELİNER, HAT BELİRLEME, KİRPİKSİ HAT, DUDAK, DÖVME 

YAPABİLME ÖZELLİKLERİ 

SAĞLAM TAŞIMA ÇANTASI 

İğne Uçları D 1 R1 P 0,2 mm1 P 0,3 mm3 PF 5 (FLAT) 



LENF DRENAJ MASAJ 

Lenf Drenaj Masajı, sadece lenf sisteminin aktive edilerek bölgesel yağlanma-

ya neden olan ödem ve toksinin idrar yolu ile atılmasını sağlamakla kalmayıp, 

aynı zamanda yoğun bir şekilde dolaşım sistemini düzene soktuğu için hücre-

lere daha yoğun kanın ulaşması ile birlikte derinin ve dokunun da sıkılaşması-

nı sağlar. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Lenf Drenaj Masajının metabolizmayı 

hızlandırmaya yönelik etkisi kilo verme sürecine hız kattığı gibi, aynı zamanda 

son derece keyifli ve dinlendiricidir. Lenf Drenaj Masajı bölgesel zayıflama 

kürleri haricinde, özellikle menapoz döneminde hormonal değişimlere bağlı 

olarak vücutta biriken ödeminde atılmasında son derece etkilidir. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Lenf Drenaj (Detox) 

Vücutta şekillendirme, toparlama 

Zayıflama tedavisi 

Masaj 

Selülit tedavisi 

8 çıkışlı, 5 tulum 16 airbag 

Silikon hortum 

LCD Ekran 

Dijital kullanım 

PASİF JİMNASTİK CİHAZI 

Selitron Pasif Jimnastik Cihazı: 8 Çıkışlı, 16 pedlidir. Otomatik programlı ola-

rak çalışabilmesinin yanı sıra manuel olarakta çalıştırılabilir. Kullanımı kolay-

dır ve mükemmel sonuçlar veren akıllı bir sistemdir. Göğüs Lifting’i cihazda 

mevcuttur. Otomatik programlarında standart olarak çalışan 4 işlem total 

sürede pedlerin bağlandığı kaslar üzerinde; pasif jimnastik, yağ parçalama, 

lenf drenaj ve toparlama hareketleri yaptırır. 

Manuel programlama da ise bu işlemlerin tümünü ayrı olarak çalıştırma ola-

nağı sağlar. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Voltaj: 220 Volt 

Frekans: 50 Hz 

Power: 70 Watt 

Amper: 1A 

Çıkış Gücü: 7ACV 



Türkiye’de en çok satılan cilt bakım cihazıdır. Tercih edilen 9+1 cilt bakım cihazı cilt yüzeyindeki sorunları 

minimize edilmesi akne ve sivilce izlerinin azaltılması siyah nokta ve gözeneklerin temizlenmesi gibi bir 

çok cilt yenileme ve temizleme işlevini görmektedir. Profesyonel cilt bakımında müşterilerinize rahatlıkla 

kullanabileceğiniz yüz temizleme cihazımızı kalite güvencesiyle temin edebilirsiniz. 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 

9+1 özelliği ile hak ettiğiniz güzelliği gözler önüne çıka-

ran yüz temizleme, masaj, cilt fırçalama, cilt temizle-

me, leke çıkartma tedavilerinde kullanılır. 

Cildin derinliklerine kadar inerek yağları ve siyah nokta-

ları temizler. 

Cildi steril ederken aynı zamanda leke, akne ve sivilce-

leri yok eder. 

Kırışıklıkları açar ve liftleri kaldırarak cildi toplar göz 

çevresindeki torba ve kırışıklıkları giderir. 

UYGULAMA BAŞLIKLARI 

Buhar 

Ozon 

Işıklı Büyüteç 

Yüksek Frekans 

Galvanic 

Vakum 

Sprey 

Cilt Analiz 

Firmatör 

Lifting 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Voltaj: 220 Volt 

Frekans: 50-60 Hz 

Power: 1100 Watt 

Amper: 15 A 



 Kişinin midesinin veya kalçasının 
tonunu ve şeklini iyileştirir 

 Kas Geliştirme ile Vücut 
Şekillendirme 

 noninvavise HIFEM (Yüksek 
Yoğunluk Odaklı Elektromanyetik) 
teknolojisi, gönüllü kasılmalarla elde 
edilemeyen supramaksimal kas 
kasılmalarını indükler 

 Kas dokusu, supramaksimal 
kasılmalara, yapısının derin bir şekilde 
yeniden şekillenmesiyle yanıt verir, bu 
da kas oluşumuna ve vücudunuzu 
şekillendirmenize neden olur. 

 Kas kütlesinde ortalama %16 artış 
ve ortalama %19 yağ azalması 

 %96 ortalama hasta memnuniyeti 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

  
Güç - 2600 W 

  
Voltaj - 110/220 V - 50/60 Hz 

  
Komple set - 2 kulp 

  
Ekran - 10,4 inç diyagonal dokunmatik LCD 

  
Yoğunluk - 7 Tesla 

  
Çalışma modu - F1, F2, F3 

  
Soğutma - su + hava 

  
Darbe - 300 ms 

  
Boyutlar - 68x75x145 cm 

  
Ağırlık - 68 kg 

  
Malzeme - ABS + plastik + metal 





MAGIC CRUSH 

Alanında son teknolojilere sahip Magic Crush RC kullanarak karın, kalça, basen, bacak, boyun, yüz gibi bölgelerde de-

polanmış yağların ilk seanstan itibaren gözle görülür bir şekilde giderilmesini ve selülitlerde de azalma sağlamaktadır. 

Vücuda göre ilk seanstan itibaren 12-14cm incelme sağlanmaktadır. Magic Crush radyo frekans tedavilerinde sarkık 

cilt, yüz, boyun, ince çizgileri açma, cildi sıkılaştırma da vücutta yağ yakımı ve selülit sorunlarına çözüm üretir. Her han-

gi bir ışık enerjisinden faydalanmadan yağ dokuları ve kolejeni seçici olarak ısıtıp artırdığı için her yaş ve tüp cilt tipine 

uygundur. Yapılan uygulamadan hemen sonra cilt üzerinde gerginlik ve incelme görülür. 

UYGULAMA ALANLARI 

Tüm yüz ve boyun uygulama 

Zayıflama 

Selülit 

Vücut toparlama 

Kırışıklık tedavisi 

Kas eklem ağrı tedavisi 

UYGULAMA BAŞLIKLARI 

Kavitasyon 

Light + Bio + Heat 

Vibration + Heat 

Vakum RF + S 

Vakum RF + M 

Vakum RF + L 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER 

1– Magic ultrasound; yağ hücrelerine gönderdiği frekanslar ile enerjiye dönüş 

komutu vererek parçalanmasını sağlayan özel bir teknolojidir. 

2– Vakum RF; cildinizi gençleştirir, sıkılaştırır ve şekillendirir. Tüm vücut ve yüz 

bölgesine uygulanabilir. 3 farklı başlığı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

3– Ultra Hot; sıcak ultra sound ve vibrasyon etkisi ile hem selülit hem zayıflama 

da etkilidir. 

4– BioLif; lenfatik akım ve infrared etkisi ile kasları güçlendirirken bölgesel ağrı-

ları da ortadan kaldıran özel bir teknoloji harikasıdır. 





HYDROBRUSH AMERICAN CİLT BAKIM 

2015 yılında Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA tarafından yılın teknolojisi olarak seçilen 

HydraFacial cilt yenileme sistemidir. Parlak, ışıldayan, sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilt için, deri 

ve hücrelerin doğru şekilde nemlenmesi gerekir. Ağrı ve acı hissetmeden kolayca uygulanan, 

hücre metabolizmasını ve yenilenmesini hızlandıran Hydrobrush uygulaması son derece basittir. 

Her cilt tipine, her yaştan kişiye, 4 mevsim boyunca uygulanabilen Hydrobrush sistemi, mevsim 

geçişlerinde cildin maruz kaldığı dış etkileri en aza indirger ve cildin nem dengesini korur. 

UYGULAMA ALANLARI 

Cilt Bakımı 

Tıkalı Gözenekler 

Siyah Nokta Temizliği 

Cilt Tonu Düzensizlikleri Giderme 

Yağlı Cildi Dengeleme 

İnce Çizgi ve Kırışıklık Giderme 

Cildin Elastikiyetini Artırma 

Akne Giderme 

Cilt Canlandırma 

Cilt Nemlendirme 

UYGULAMA BAŞLIKLARI 

Hydro Vakum Başlığı 

Elmas Dermabrazyon (vakum) Başlığı 

Bio Lifting (Yüz Germe) Başlığı 

Oksijen Sprey Başlığı 

Scrubber Başlığı 

Yüksek Frekans Başlıkları 

Ultrasonic Göz Başlığı 

Ultrasonic Yüz Başlığı 

Pdt Led Terapi Başlığı 

Vakum Başlığı 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Vakum: 90 Kpa Max. / 0-1 Bar 

Çıkış Gücü: 200 Watt 

Ekran: 10 inch Renkli Ekran 

Elektriksel Gerektinim:  100-240 VAC. 50 Hz 

Ağırlık: 100Kg. 

YENİ NESİL CİLT BAKIM CİHAZI 

Güzelliğinize Güzellik Katın! 



E N  Y Ü K S E K  P E R F O R M A N S L I  M A S A J  
V E  Z AY I F L A M A C İ H A Z L A R I  

CRYO LİPOLİZ  
Vakum tekniği ile doku önce ısıtılır, sonra hızlı bir şekilde soğutularak 
yağ hücrelerinin parçalanması sağlanır. 1 veya 2 seans ile kalıcı sonuçlar 
sağlanmaktadır. 

Teknik Özellikler 

Soğutma Aralığı: -5 ile -10 arası 
Isıtma Aralığı: 37 ile 45 arası 
Giriş Voltajı: 220V/50HZ 
Vakum Basıncı: 10-80KPA 
Işık Dalgaboyu: Red(630nm),Green(570nm) 
Güç Tüketimi: 500W (Max.) 

İstenmeyen bölgesel yağlar; bayan, erkek günümüz insanının en büyük sorunlarından 
biridir. Ne yazık ki, eskiye oranla oturarak, masa başında yapılan işler arttıkça, bu soru-
nun çözümüne yönelik pek çok teknoloji de sunulmaya başlanmıştır. Bu konuda en son 
teknoloji ise; Soğuk Lipoliz ‘Cryo Lipo ‘ Yöntemi’dir. Bu yöntem, bugüne kadarki yön-
temlerden daha gelişmiş ve farklıdır. 

Cryo Lipo soğutma sistemi; yağ hücrelerini ameliyatsız bir şekilde parçalar ve yok eder. 
Amerika’da yapılan araştırmalar sonucunda etkinliği kanıtlanmış olan bu yöntem FDA 
onayı alarak güvenilir ve tedavi amaçlı kullanılabilir bir uygulama olduğunu dünyaya 
kabul edilmiştir. 

Soğuk lipoliz tedavisi vücudun göbek, yan bölge, sezeryan doğum sonrasında oluşan 
alt karın, sırt, basen, bacak gibi bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin %20 ile %50 ora-
nında kalıcı olarak azalmasını sağlayan bir tedavidir. Her yaştan erkek ve kadınlara uy-
gulanabilen, özellikle yoğun tempolu iş ve özel yaşamlarından ödün vermek istemeyen 
kişilerin tercih ettiği ağrısız, acısız, zahmetsiz ve sadece bir seanslık bir işlemdir. 

Bu yöntem, yoğun ve kalıcı lokal yağ depolanmalarını azaltarak vücudu şekillendiren 
liposuction gibi çok agresif geleneksel tedavi yöntemlerinden çekinen kişiler için iyi bir 
alternatiftir. Uygulanan bölgedeki tüm yağ hücreleri belli derecedeki soğuğa aynı tep-
kiyi vererek kristalize olurlar. Böylece uygulama yapılan bölgedeki tüm yağ hücreleri 
apopitoza uğrayacağı için vücut silüetinde düzenli ve orantılı bir incelme görülür. Bu 
sayede vücudun belli bölgelerinde çökmeler olmaz. 

Ayrıca Liposuction sonrası nekahat döneminde görülen ağrılar, spazmlar, hematomlar, 

iş kayıpları ve hayat kalitesindeki düşüşler bu yöntemde görülmemektedir. 



HIFU CİHAZI  

3D Hifu Ultrasound ses dalgaları, cildin 1.5 mm, 3 mm ve 4.5 mm altına yapılan atışlar ile bölgeyi 60°C – 70°C ara-
sında ısıtır. Bu sayede bölgede kolajen aktivasyonu başlamış olur. Bu yöntem cildin yüzeyinde hiçbir hasar yaratmaz. 

Yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanmayla birlikte oluşan kırışıklıklar ve sarkmaların azaltılması, cildin sıkılaştırılması 
cerrahi olmayan bir yöntem olan yüksek enerjili ses dalgalarının odaklanarak cildin altına gönderilmlesi ve bu suret-
le cilt altında termal hasar yaratılarak kolajen aktivasyonunun ve vücudun kendini onarma mekanizmasının aktive 
edilmesi ile mümkündür. Bu yöntemde ultrasound ses dalgalarını cildin altına gönderirken hedef derinlik üstünde 
cilt hasar görmez. 

Kolajen proteini cildimizin gergin durmasını sağlar. 30 yaşından sonra bu protein miktarı azalmaya başlar. Ultraso-

und ses dalgalan ile hedef algıladığı derinlikteki dokuyu 60-70′ kadar ısıtan 3D Hifu kolajen aktivasyonunu hızlandı-

rırak cildin tekrar önceki gerginliğine kavuşmasında sağlar. 3D Hifu cihazı ile uygulanan yüz germe tedavisi, kullanı-

lan ses dalgalarının etkilediği dokunun derinliğinin daha yüksek olması (4.5mm) ve ayni zamanda cildin altına inen 

ses dalgasının cilt yüzeyini tahrip etmemesinden dolayı yüz ve boyun bölgesindeki sarkma ve kırışıklıkların azaltıl-

masında güvenli olduğu kadar etkili bir yöntemdir. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Enerji Tipi: HiFu (High Intensity Focused Ultrasound)  

Ekran: 10′ Dokunmatik Renkli LCD Ekran  

Kartuş Frekansı: 3.5 Mhz  

Uygulama Derinliği: 1.5mm / 3.0mm / 4.5mm / 8.0mm / 13.0mm  

Kartuş Ömrü: 10.000 Atış  



MAKRO STRETCHER CİLT BAKIM KOLTUĞU 
4 Hareketli Elektrikli; 

Tüm Ürünlerimiz Garantili ve Kendini İspatlamış Sedye Çeşitleridir Güvenle Kullanabilirsiniz. 

 

Teknik Özellikleri 

1– Sırt kısmı fonksiyonu el kumandasıyla kontrol edilen motor ile 0-90 derece arasında istenilen konumda ayarlanır. 

2– Yükseklik ayarı el kumandasıyla kontrol edilen motor ile 60-80 cm arasında istenilen konumda ayarlanır. 

3– Ayakucu kısmı el kumandasıyla kontrol edilen motor ile 0-40 derece arasında istenilen konumda ayarlanır. 

TÜM RENKLERİMİZ MEVCUTTUR 
İSTEĞE ÖZEL İMALAT YAPILIR 
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ZIMMER SOĞUTUCU  

HER TÜR ALEXANDRITE CİHAZLARINA UYGUNDUR.  
Cryo 6 Soğuk Hava Cihazı, lazer ve dermatolojik prosedürler sırasında rahatsızlığı ve termal travmayı azaltmak ve enjeksi-

yonlar için geçici topikal anestezik rahatlama sağlamak için tasarlanmıştır. Kontak soğutma, kriyojen sprey veya buz paketleri 

gibi diğer soğutma türlerinden farklı olarak Cryo 6, lazer enerjisinin uygulanmasından önce, sırasında ve sonrasında lazer ışı-

nına müdahale etmeden epidermisi soğutabilir. 

 Cilt soğutma cihazı 

 -30C’ye kadar soğuma yeteneği (makine içinde ölçüldüğü 
gibi) 

 Kozmetik prosedürler sırasında rahatsızlığı en aza indirin 

 10 farklı hava akış hızı – özelleştirilebilir ayarlar 

 Pahalı Cryo sprey sarf malzemesi ihtiyacını ortadan kaldırır 

 Tam gün çalışma – kesinti yok 

 Tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulanabilir 
Kullanışlı masa üstü camı ile basit, kullanımı kolay 



CYNOSURE ELİTE PLUS NEDİR?  
Kliniğimizde bulunan Cynosure Elite+, Soprano Ice ci-
hazları ile tüm cilt tiplerindeki hastalarımızın tüm bölgele-
rinde etkin bir şekilde epilasyon işlemini sağlayabilmekte-
yiz. 

Cynosure elite+ , sektörde öncül bir markakanın ürünü 

olup , gelişmiş teknolojisi sayesinde Alexandrite ve 

Nd:YAG dalga boylarının bir arada bulunmasının avanta-

jıyla tüm cilt ve kıl tiplerinin epilasyonuna olanak tanır. 

HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?  
Göz kapağı, göz çukuru ve göze çok yakın alanlar dışında 
tüm vücut bölgelerinde uygulanabilir. 
 

 

HER CİLT TİPİNE UYGULANABİLİR Mİ?  
Tüm cilt tiplerinde (bronz ten dahil)  14 yaşından büyük 
herkese uygulanabilir. Epilasyon haricinde yaşlılıkla oluşan 
lekeler, güneş lekeleri ve çiller ve damarsal oluşumların 
tedavisinde de kullanılır. 

Cihaz barındırdığı teknoloji sayesinde az seans sayılarıyla 

ve kısa seans süreleriyle elde edilmek istenen sonucu ver-

mektedir. 



MAGSLIM ZAYIFLAMA CİHAZI  

MAGSLIM HAKKINDA  
MAGSLIM, non-invaziv ve non-invaziv yüksek enerjili konsantre elektromanyetik dalga enerjisi teknolojisini kullanır ve 600 klinik 
araştırma verisi, güvenlik ve etkililiğini şekillendirdiğini gösterir. 

Yüksek enerjili odaklanmış elektromanyetik dalgalar, kas dokularını cildin altında 7 cm derinliğe kadar invazif olmayan bir şekilde 
güvenli bir şekilde girer, motor nöronlarını tetikler, (tıpkı beyin motor nöronları uyarmak için bilgi gönderir gibi) ve daha sonra sü-
rekli sürekli kas kasılmasını tetikler Aksiyon potansiyelleri nedeniyle, yüksek frekanslı aşırı eğitime ulaşmak kas liflerinin yaklaşık% 
100’ünü aktivite üretirken, genel egzersiz sadece% 20-30’a ulaşabilir. 

Kasların aşırı süper kasılması sürecinde, bazı kas lifleri kırılır, kasların 
derinden yeniden şekillenmesine ve büyümesine izin verir ve yeni 
kollajen zincirleri ve yeni kas lifleri üretir, yani kalın kas liflerinin, 
güçlü ve sağlam kasların kalınlığını arttırır, Mükemmel çizgiler. 

Aynı zamanda, süper kas kasılması kas hücrelerinin enerji 
gereksinimlerini büyük ölçüde artırır, daha fazla epinefrin salar, çok 
sayıda yağ hücresini hızlı bir şekilde parçalamaya yönlendirir ve kas 
kasılması egzersizi için yağ yakan büyük miktarda ATP enerjisi üretir, 
temel metabolik hızı artırır, Böylece tedaviden sonra, hatta uyku 
sırasında selülit devam edebilirsiniz. 

Kaslar güçlü bir şekilde geri çekildiğinde, kan ve lenf sıvıları sıkılır ve 
akış hızını hızlandırmak için serbest bırakılır. Akış hızındaki artış, 
vücudun & metabolizmasını hızlandırır, yağın ayrışması ve vücuttaki 
atık toksinlerin attığı atıkları giderir ve bağışıklığı geliştirir. 

Dış besin maddelerinin cilde nüfuz etmesini hızlandırın, emilimi 

hızlandırın ve iç besin maddelerinin iletimini hızlandırın, kırık 

myofibrilleri hızla onarın. 



YÜZ BUHAR MAKİNESİ  

KULLANIM ALANLARI:  
Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü (Berber); Güzellik Salonları, Dermatoloji Servisleri, Hastaneler, Tıp Merkezleri, Eczaneler, Güzellik 

Merkezleri, Cilt Bakım Salonları 

CİHAZ 

Model: VO05 

Cihaz Tipi: Vapozon 

TEKNOLOJİ 

– Sıcak Buhar 

– Ozon 

– Soğuk Buhar 

– 360 derece dönebilen kollar 

– 750 ml. su haznesi 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

– Güç……………………….800W 

– Ağırlık…………………….6 kg 

www.lazerepilasyoncihaz.com 



STEROID ÇATLAK CİHAZI  

STRİORT ÇATLAK TEDAVİSİ  
Günümüze kadar çatlak tedavisi için her ne kadar çeşitli kremler, doğal yağlar ve bu gibi pek çok metoda 

başvurulmuş olsa da; maalesef cilt çatlaklarının bir çözümü olmadığı ve tamamen geçirmenin mümkün 

olmadığı düşünülüyordu. Yakın tarihte uygulanmaya başlayan Brezilya meşeili çatlak onarım 

metodu striort ile çatlaklar çözülemeyen sorun olmaktan çıktı. Fibroderm cihazı sayesinde iğne ya da lazer 

gibi etkenler olmaksızın sadece vakumlayarak çatlakları gideren striort, tek seans ile %80’e kadar çatlak 

onarımı özelliğine sahip. 

ÇATLAK TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?  
Striort tedavisi, öncelikle vücudun çatlak bulunan alanına özel bir krem sürü-

lerek kan dolaşımının hızlandırılması ile başlıyor. 25 dakikalık bir bekleme süresinin 

ardından Fibroderm cihazının vakumlu başlığının çatlak üzerinde, çatlağın yönüne 

doğru ileri-geri gezdirilmesi şeklinde uygulanıyor. Vakum başlığı ile cilt üzerinde 

bir miktar kontrollü hasar yaratılarak elastin ve kolajen bağ dokusunun aktifleştiril-

mesi temeline dayanan tedavi, aynı zamanda belirgin bir sıkılaşma da sağlıyor. Uy-

gulama esnasında cilt üzerinde oluşan kızarıklık ve morluklar 2-3 gün içerisinde 

gerileyerek geçiyor. Son derece güvenli ve zararsız bir metot olan striort, işlem 

sonrasında ciltte kabuklanma ya da lekelenme gibi yan etkiler oluşmasına neden 

olmuyor. Ayda 1 kez olmak üzere, 1-3 seans arasında uygulanabilen tedavi,  çatlak-

lar üzerinde %30’dan %90’a varan bir iyileşme sağlıyor. Hastalar uygulama sonra-

sında günlük rutin ve düzenlerine devam edebiliyor, tedavi herhangi bir kısıtlama 

gerektirmiyor. 
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Micro iğneli fraksiyonel radyo frekans sistemi son yıllarda geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. Bu sistemde ucuna küçük altın iğnelerden oluşan bir 

başlık ve bu başlığın bağlı olduğu bir radyo frekans ünitesi bulunur. Radyo frekans cihazının altın iğneli başlığı cilde temas ettirdiğinde micro iğ-

neler manuel olarak ayarlanan derinlikte cilt içerisine ani bir giriş yapar. Çok sayıdaki altın uçlu micro iğnelerle cilt üstünde fraksiyonel micro 

delikler oluşturur ve sadece iğne ucundan gönderilen cilt üstüne temas etmeyen radyo frekans ile dermişte kolejen ve elastin üretimi tetikle-

nirken epidermis ve yüzeysel cilt tabakalarına potansiyel termal hasar verilmez. Amaç verebilecek en yüksek enerjileri deriye bir zarar verme-

den doğrudan cilt altına ulaştırmaktır. 

UYGULAMA ALANLARI 

Anti-aging Kırışıklık tedavisi 

Akne skarı tedavisi 

Cilt yenileme 

Beyazlatma 

Geniş gözenek ve siyah nokta tedavisi 

Yüz ve Boyun bölgesi liftingi 

Saç bakımı / Terapisi 

Çatlak tedavisi 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Atmosfer basınç: 50 kpa / 60 kpa 

Derinlik: 0.5mm -  1.0mm - 1.5mm - 2.0mm 

Başlık: RF + Cryo 

RF Ffrekansı: 5 Mhz 

İğne Uzunluğu: 0.5mm - 2.0mm 

Dalga Boyu: 650nm 

İğne Çeşitleri: Mrf-25/Mrf-49/Mrf-81/SRF 

Cryo: -5 

Voltaj: AC220V-50/60Hz 

UYGULAMA BAŞLIKLARI 

Cold, Hot Başlığı 

RF Başlığı 

Gold Needle Başlığı 

GÖRSEL TEMSİLİDİR 
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İĞNELİ EPİLASYON CİHAZI  

CİHAZ 

Model: İE02 (Flash’lı) 

Cihaz Tipi: İğneli Epilasyon 

Ö Z E L L İ K L E R İ  

– Flash (acısız) ve termoliz (klasik) + blend epilasyon özelliği 
– Dijital zaman ayarı ve dokunmatik ekran 
– Vuruş süresini ve sayısını ayarlayabileceğiz dijital ekran 
– Manuel ve otomatik pedal 

– Pedala basıldığında sesli uyarı sistemi 

Cihazımız TSE, CE ve EMC belgelerine sahiptir. Bu cihaz Türki-
ye’de 1000’den fazla satılmıştır. 

Uzun yıllar sorunsuz kullanılacak bir cihazdır. 

Kurulum ve cihazın çalışma şekli istenildiği taktirde belirli bir 
ücret karşılığında adresinizde gerçekleştirilmektedir. 

Müşteri hizmetlerinden bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Avrupa’dan almak isteyenler müşteri hizmetleri ile iletişime 

geçebilirler. 



CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE MODLARI 

EXVC-MTUSI cihazı, 440 KG c frekansında akım üreten bir jeneratördür. İşlem iki şekilde kıvılcım (yakma ve pıhtılaşma modu) kullanılarak temassız bir yön-

temle gerçekleştirilir. Birinci işlem türü, çalışma elektroduna sürekli olarak akımın verildiği, yakma ve pıhtılaşmanın elektrik arkının ise dokuyu aralıksız olarak 

etkilediği, kesintisiz yakma ve pıhtılaştırma modudur. Güç kontrolü, “GÜÇ” regülatörü (3) tarafından gerçekleştirilir. 

İkinci işlem türü, akım beslemesinin aralıklarla saniyede birkaç kez kesilmesi suretiyle aralıklıdır (titreşimlidir). Mod “IMPULSE” düğmesinin (4) en sol konum-

dan saat yönünde çevrilmesiyle klik sesinden sonra açılır ve “IMPULSE” düğmesini  (4) çevrilmeye devam edilmesi suretiyle ayarlanır. Kesintiler arasındaki 

süre, devra olarak tanımlanmaktadır. Devre boyunca aralıklarla akım beslemesi gerçekleştirilir. 

CİHAZ ÖZELLİKLERİ 

Yüksek frekanslı salınımların frekansı 440+/- %2,5 Khz; 

Maximum çıkış gücü-en fazla 20W; 

Çıkış gücü kontrolü kademeli; 

Cihazın çalışma modu: En fazla 5 dakika kesintisiz çalışma (pedala basarak), 

daha sonra 1 dakika ara verilmeli. 

Alternatif akım güç kaynağı: frekans 50/60Hz 

Voltaj: 220+/- %10 V 

Güç tüketimi en fazla 70W 

Ebat: 190x160x60mm 

Cihaz Seti Ağırlık: 1,5kg 

Arızalar arası ortalama süre: 5000 saat 

3 yıl sonra cihazın test edilmesi önerilir. 
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PLAZMA PEN CİLT BAKIM CİHAZI 
PLAZMA ENERJİSİ VE PLAZMA CİHAZLARI  
Son zamanların sürekli geliştirilen ve eski örneklerinden 
çok daha iyi olan “YENİ” gençlik sırrını duymak ister misi-
niz? 
Bildiğiniz gibi yaş alsak ta cildimiz kendisini sürekli olarak 
yenilemektedir. Ancak, yaş alma, alınan gıdalar, gün için-
deki yorgunluk, güneş ışığı, stres vb. nedenler cildin yeni-
lenme hızını doğrudan etkilemektedir. 

Ancak, yaş alma, alınan gıdalar, gün içindeki yorgunluk, 
güneş ışığı, stres vb. nedenler cildin yenilenme hızını doğ-
rudan etkilemektedir. 

Yıllar içinde birçok tedavi geliştirilmekle birlikte, henüz 
acısız, ameliyatsız kesin çözüm veren bir tedavi bulunama-
maktaydı. Avrupa’da on beş yılı aşkın kullanılan ve büyük 
ses getirmiş olan plazma enerjisi yöntemi, ülkemizde beş 
yıldır kullanıldığı üzere, kısa sürede popüler hale gelmek-
tedir. 

Plazma enerjisi; güneş yanığı, akne izleri, aktif akne, ben-

ler, göz kapağı kırışıklığı, kulak önü sarkıklığı, dikiş izleri, 

doğum sonrası çatlak cilt problemleri, birçok dermatolojik 

rahatsızlıklar vb. gibi birçok cilt problemine kesin çözüm 

sağlıyor ve sanki bir estetik ameliyat olmuşçasına cildi 

taptaze ve genç bir görünüme kavuşturuyor. 
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DERMA PEN CİLT BAKIM CİHAZI  

Cildin değerli üst tabakası epidermse zarar vermeden, soymadan, tahriş etmeden cildi derinden etkileyerek 
cilt yenileme üzere kullanılan bir yöntem. Dermapen uygulamasında dikey olarak cilde birden fazla iğne ile 
mikro kanallar açılmaktadır. 90 derecelik iğneleme sayesinde çok daha az epidermal hasar oluştuğundan 
uygulama yapılacak kişi için çok daha güvenli olmaktadır. Dermapen otomatik ve titreşimli iğneleme tekniği 
sayesinde ağrı oluşumunu azaltırken, ürünlerin emilim miktarını arttırarak uygulama etkinliğini fazlalaştırır. 

Dermapen uygulaması pek çok diğer cilt uygulamanın aksine, sadece kış değil aynı 
zamanda yaz mevsiminde de uygulanabiliyor ve diğer uygulamalar kadar sıkı bir 
korunma şartına sahip değil. Operasyon sonrasında peeling gibi bazı uygulama 
yöntemlerinin cilt üzerindeki kötü etkisi meydana gelmiyor ve müşteriler çok  
daha memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Hem ekonomik olması, hem de oldukça  
risksiz bir uygulama olması nedeniyle cildinizdeki hafif sorunların hızla ortadan  
kaldırılmasında oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Elbette çok ilerlemiş  
vakalar için daha gelişmiş yöntemlerin uygulanması gerekiyor fakat  
dermapen sayesinde ufak tefek leke ve diğer bozuklukların ortadan  
kaldırılması mümkün hale geliyor.  

Dermapen uygulamasında, iğne derinliği cilt yapısına ve uygulama  
yapılacak probleme göre ayarlanır. Kılcal küçük iğneler yukarı aşağı hareket  
ederek cildin 1 cm karelik alanında 1000 mikro delik açar. Böylece cilt  
problemine uygun olarak kullanılan ürünler dermapen ile birlikte açılan  
kanallardan hızla emilir. Kısacası dermapen uygulaması ciltte kolojen  
üretimini arttıran ve cildin sağlıklı ve görünmesini sağlayan bir yöntemdir. 



HYDRAFACIAL CİLT BAKIM CİHAZI PORTABLE VE BIG  

Hydrafacial Cihazı ile Yoğun Cilt Bakımı  
Ciltte var olan fakat zaman içinde kaybolan değerleri kazandırmak amacı ile ürünlerle yapılan bakımdır. Sağlıklı ve güzel bir görünü-
me sahip olmak istiyorsanız cildin ihtiyacı olanı cilde vermelisiniz. Cilt bakımı yapılırken ilk önce cilt tipi bilinmeli ve ona uygun ürün-
ler kullanılmalıdır. Evde ya da güzellik merkezlerinde yapılan (profesyonel bakımlar ) size ilerleyen yaşlarda muhakkak ki geri dönecek 
ve cildinizdeki farklılıkları göreceksiniz.  

Cilt Bakımı başlamadan önce güzellik uzmanlarımız tarafından cilt analizi yapılır. Cilt analizi neticesinde kişinin cilt tipi belirlenir ve bu 

cilt tipine uygun uygulanacak profesyonel kozmetik ürünler seçilir. 

KULLANILACAK KOZMETİK ÜRÜNLER BELİRLENDİKTEN 
SONRA AŞAĞIDA AŞAMALARI VERİLEN CİLT BAKIMINA 

BAŞLANIR:  

· Cilt uygun temizleyiciler (süt, jel, köpük) kullanılarak temizlenir. 

· Cildi ölü hücrelerden arındırıp, hücre yenilenmesini aktive etmek için Pe-
eling uygulaması yapılır. 

· Cildin gözeneklerini açmak için buhar uygulanır. 

· Ciltteki siyah noktalar (komedonlar) trikomedon ile temizlenir. 

·  Temizleme işleminden sonra 3 dakika kadar yüksek frekans uygulanarak 
cilt dezenfekte edilir. 

· Cilt tipine göre belirlenen Maske cilde uygulanır. 

· Uygulanan maske temizlenir, tonik ile gözenekler sıkılaştırılır ve son ola-

rak nemlendirici krem ile yüz masajı yapılır. 



FRAXYONEL 
Fraxis DUO Nedir? 

Fraxis DUO Fraksiyonel Karbondioksit lazer ve Mikro Altın İğneli Radyo Frekans teknolojilerini bir arada sunan FDA onaylı bir cihazdır. 

F R A K S İ Y O N E L  
K A R B O N D İ O K S İ T  L A Z E R  
N E D İ R ?  

Fraksiyonel lazerle cilt yenilemek amaçlı kullanılan en 

son sistem cihazdır. Fraksiyonel lazerler, tedavi edici 

etkisi yüksek, yan etkisi düşük olmaları sebebiyle, en 

çok tercih edilen yöntemler olmuşlardır.  

M İ K R O  A LT I N  İ Ğ N E L İ  
F R A K S İ Y O N E L  R A D Y O F R E K A N S  
N E D İ R ?  

Mikro altın iğneli başlıklar sayesinde ciltte minimum hasar 
oluşturarak RF enerjisini cilt altına kontrollü bir şekilde 
ileterek cilt onarımının oluşumunu sağlar. Bu oluşum cilt 
kalitesini ve elastikiyetini arttırmada kullanılan en etkili 
yöntemdir. 

Bu iki sistemin bir arada olması tedavi süresini kısaltırken 

hastaya daha konforlu iyileşme süreci sağlayarak, yaşam 

kalitesinde kısıtlama riskini ortadan kaldırır. 



FOTONA  

Lazer teknolojisindeki 50 yılı aşkın tecrübesiyle, Fotona’nın estetik lazer sistemleri serisi, yeni inovasyon ve performans 
seviyeleriyle endüstriye öncülük ediyor. Fotona, dünya çapında en iyi üniversiteler ve tıbbi araştırma merkezleriyle yakın 

işbirliği içinde çalışarak, estetik uygulamalar ve teknolojilerde dünya lideri olarak tanınmaktadır. 

İ K İ  L A Z E R  D A L G A  B O Y U  -  T Ü M  B A Ş L I C A  U Y G U L A M A L A R  
Fotona, tek bir sistemde iki tamamlayıcı lazer dalga boyunu (Er: YAG ve Nd: YAG) sunan ilk üreticiydi (Skinlight, 1994). Her iki 
dalga boyunun tek bir tedavide birleştirilmesi, her bir lazer dalga boyunun benzersiz lazer-doku etkileşim özelliklerinden en 
iyi şekilde yararlanır ve üstün klinik sonuçlar elde etmek için lazer destekli tedavilerin sonucunu önemli ölçüde iyileştirebilir. 

Cilt yenileme ve gençleştirme, damarlar ve vasküler lezyonlar, pigmentli lezyonlar ve dövme silme, kalıcı tüy azaltma ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli 
estetik tedaviler için yenilikçi çözümler mevcuttur. 

N D :  Y A G  L A Z E R L E R  -  D E R İ N  Y A T A N  Y A P I L A R I N  T E D A V İ S İ  İ Ç İ N  

Fotona’nın Nd: YAG lazer ışığı derinin derinliklerine nüfuz ederek derinde yatan 

damarlar ve kıl folikülleri gibi en derin cilt yapılarını bile seçici olarak hedef 

alır. Lazerin ısıl enerjisi, onları istenen etkinin elde edildiği noktaya kadar ısı-

tır. Fotona’nın Q-anahtarlı teknolojisi ile ısı yerine lazer ışığı, pigmentler gibi isten-

meyen parçacıkları mekanik olarak parçalayan fotoakustik dalgalara dönüştürülür, 

böylece vücudun kendi bağışıklık sistemi onları kaldırabilir.  

FOTONA LAZERLERİN FAYDALARI ŞUNLARI İÇERİR:  

 Yüksek hassasiyetli, doku seçici tedaviler 

 Sezgisel, kullanımı kolay parametre seçimi 

 Düşük sarf malzemesi maliyeti 

 Eş zamanlı dezenfeksiyon ile hemostatik etki 

 Daha az invaziv, daha güvenli tedaviler ve daha kısa duruş süresi 

 Daha fazla hasta konforu ve memnuniyeti 



Günümüzde milyonlarca insan yüzlerindeki ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki tüylerden şikayet 

etmektedir. Özellikle 18- 25 yaşlan arasındaki kadınların %15’inde yoğun tüylenme görülür. 

Bunun yanında vücudundaki tüylerden şikayet eden erkeklerin sayısı da her geçen gün 

artmaktadır. Bugüne kadar istenmeyen tüylerden kurtulmak için uygulanan ağda, tıraşlama, 

çekme, tüy dökücü krem gibi yöntemler kişiye sadece geçici bir rahatlık verip, kesin çözüm 

olamamaktadırlar. Halk arasında iğneli epilasyon olarak bilinen elektroliz yöntemi ise zaman 

kaybettiren, zor, zahmetli, pratik olmayan, uygun ortamlarda yapılmadığı taktirde enfeksiyon ve 

iz bırakma gibi yan etkileri olan bir yöntemdir. IPL Lazer sistemleri, yüz ve bacak ince kılcal 

damarlarının tedavisi, yaşlılık lekelerinin giderilmesi ve cildin yenilenmesi gibi kozmetik 

amaçlarla yıllardır kullanılmaktadır. Epilasyonda da eski yöntemler artık yerini, daha konforlu, 

uygulaması daha kolay, sonucu açısından başka hiçbir yöntemle kıyaslanamayacak kadar güçlü 

olan lazer (IPL) epilasyona bırakmıştır.  

NEDEN BİRDEN FAZLA SEANS GEREKMEKTEDİR 

Vücudumuzda ki kıllar büyüme, duraklama ve dökülme olarak üç farklı evrede bulunurlar. Kılın 

lazere en duyarlı olduğu büyüme evresini bulabilmek için lazer (IPL) uygulaması genelde birden 

fazla seansı gerektirir. Bazen tek seans bile tatmin edici sonuç verebilmekle birlikte genelde 4-6 

seans yeterli olabilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz kıl büyüme evrelerinin vücudun farklı 

yerlerinde farklı oranlarda bulunmasından dolayı ayrıca yüzde bulunan hormonlara duyarlı 

reseptörlerin daha hassas olmasından dolayı, yüz bölgesi daha dirençli olup 8-10 seans 

gerekebilir. Seans aralıkları 4-6 haftada bir olacak şekilde ayarlanır.  

IPL EPILTOUCH  



“Candela’nın sahip olduğu epilasyon uygulamalarındaki en iyi Lazer şimdi daha da iyi. Daha hızlı olması ve daha 

uzun atım süreleriyle, uygulamalarınızdaki seçenekleri arttırıyor, ayrıca kullanıcı dostu arayüzü ve kademeli 

handpeace mekanizması sayesinde spot büyüklükleri kolayca değiştirilebiliyor. Zaten çok iyi olan bir cihaz çok 

daha ileri taşınmış.”  

Ö N C Ü  T E K N O L O J İ ,  Y E N İ D E N  H A Y A L  E D İ L D İ  
V E  T A S A R L A N D I  

GentleLASE PRO estetik endüstrisinin epilasyon, 
epidermal pigmente lezyonlar ve kırışıklık tedavisi için 
üretilmiş, en önde gelen lazer’inin yeniden hayal edilip 

şekillendirilmiş halini temsil etmektedir. 

Daha hızlı ve ileri seviye özelliklerin eklenmiş olması ile 

üstün sonuçlar elde edilmesini sağlamaya ve 

kullanıcılarının ve hastalarınının güvenini kazanmaya 

devam edecektir. 

U Y G U L A M A  A L A N I  

 Lazer Epilasyon: Tüm cilt tiplerinde istenmeyen 
tüylerde%90′ a varan başarı 

 Pigment Lezyonlar: Güneş lekesi, çiller, cafe-au-lait, 
melazma, seboroik keratozlar 

 Vasküler Lezyonlar: Hemanjioma, telanjiyektazi 

 Cilt Gençleştirme: Kırışıklık giderme 



SOPRANO ICE  

Buz Lazer™ uygulama esnasında 

buz gibi soğuyan başlığı ile cildi -3° 

C’ye kadar soğutarak cildi serinletir, 

ciltte yanık oluşma riskini ortadan 

kaldırır. Bu gelişmiş soğutma sistemi 

epilasyon sırasında duyulan ağrıyı 

da ortadan kaldırmıştır. Nerdeyse 

tamamen ağrısız bir lazer epilasyon 

sunan Buz Lazer™ son derece 

konforlu bir uygulamadır. Yaz ayları 

dahil her mevsim uygulama 

yapılabilmesine imkan veren Buz 

Lazer™ kadın ve erkek 

epilasyonunda etkili ve kalıcı 

sonuçlara sahiptir.  

Buz Lazer™ tedavi başlığı 2X1 cm tarama 

alanına sahiptir. Geniş tarama alanına 

sahip bu tedavi başlığı sayesinde Buz 

Lazer™ ile epilasyon çok daha hızlıdır. 

Epilasyon seanslarının süresi yarı yarıya 

kısalmıştır.  



Biz, beraber tüm güzellikleri ortaya çıkarmakta kararlıyız! 

Bunun içinde satış öncesi ve sonrası eğitimlerimiz ile bayilerimizin 

her zaman yanındayız. 


