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LIGHT4YOU
Ràpida PULSED 60000 lloc llum, sense dolor-una brisa

• 7 pantalla color tàctil"
• 60000 gra
• Grans dimensions de la zona tractada per al centre d'atenció individual: ben 7.5 cm2
• Combinar aire de refrigeració + aigua i nevera termoelèctrica
• Tractament: la proporció de refredament de la handpiece i la seva sofisticada tecnologia,
garantir una reducció significativa de l'època de tractament.

PROFESSIONAL aire i aigua es REFREDA equips
Llum polsada, una innovadora, ràpida i eficaç, no invasiu depilació. Aprofitant l'energia
centra xenó lleuger, els actes d'aplicació directa en el bulb del cabell amb resultats
sorprenents. La intensitat alta fotodepilació IPL explota el principi de photothermolysis
selectiva, generant una sèrie de llampades que inhibeixen les cèl·lules responsables de
desenvolupament de pèl, contribuint a l'eliminació progressiva i permanent del pèl no
desitjat.

HISTÒRIA CLÍNICA INFORMATITZADA
Historial mèdic informatitzat és senzill i intuïtiu. Només doni copets el vídeo a la funció
desitjada i el dispositiu permet fàcilment tenir en compte tots els paràmetres per establir
un tractament adequat — tot en qüestió de segons. LIGHT4YOU determina el nivell
adequat de poder i el filtre específic a utilitzar per al tractament, seleccionant, a poca
distància a peu un vídeo, seus paràmetres com el color de la pell i el pèl de color i
aspecte. Al final del vídeo es mostrarà, per a la seva verificació apropiada, un resum de
les dades seleccionades i es procedirà al tractament.

TRACTAMENT DE REJOVENIMENT DE LA FOTO
(opcional)-no ha de ser utilitzat per l'operador a Itàlia (D.M. 110/2011).
El rejoveniment de la foto s'aconsegueix gràcies als beneficiosos efectes produïts pel
tractament de llum polsada, que estimulen les zones afectades, despertant el seu
funcionament correcte i natural. Les tecnologies innovadores que ofereix LIGHT4YOU
mostrava millores visibles en alteracions de la pell com ara: la rosàcia, arrugues, Capilars
superficials, hypotonicity de l'epidermis. El flash lluminós és capaç d'activar la pell,
estimula la producció de col·làgen nou, que revitalitza la pell textura i consistència.
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• Distingir 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtres (2)
• Fotodepilació:
-600 filtre nm (adequats per al tipus de pell I-II-III)
-filtre nm 640 (atacs fototípia IV-V-VI)
• Energia emesa: ajustable des de 0,5 a 18 J/cm2
• Amplitud detectar 20 ms
• Simples o múltiples lloc lloc funció (producció contínua
anuncis d'accelerar la tramitació)
• Pausa entre els anuncis en el mode de detectar múltiples: ajustable
de 1 s a 4 s
• Càrrega temps després el pols: 250 ms (0.25 segons)
• Llum unitat refrigeració: combinada
aigua + aire + nevera termoelèctrica
Ajustament de la temperatura cristal • d'emissió
contacte de la pell:-5 º C a 5 ° C
• Làmpada lloc de vida 60000
• Consum d'energia mitjana en funcionament: 180 W
• Potència màxima càrrega: 2200 W
• Tensió 230 V/50 Hz
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