
 

  
Æstetik - MUSTER

LIGHT4YOU
Hurtig spot 60000 impuls lys-smertefri-en brise

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

LIGHT4YOU
Hurtig spot 60000 impuls lys-smertefri-en brise

• 7 touch screen farvedisplay"
• 60000 spot
• Stor størrelse af det behandlede område for enkelt Spotlight: ben 7.5 cm2
• Kombineret køleluft + vand og Termoelektrisk køler
• Behandling: den afkøling hastighed af saloner og dens avancerede teknologi, sikre en
betydelig reduktion af behandling gange.

Professionel luft og vand AFKØLET udstyr
Pulserende lys, en innovativ, hurtig og effektiv, ikke-invasiv hår fjernelse
behandling. Bruger energi fokuseret Xenon lys, ansøgning handlinger direkte på håret
pære med fantastiske resultater. Den høje intensitet foto-epilering IPL udnytter princippet
om selektiv photothermolysis, generere en serie af blinker for at hæmmer de celler der er
ansvarlig for udvikling af hår, bidrager til den progressive og permanent fjernelse af
uønsket hår.

EDB SYGEHISTORIE
Edb sygehistorie er enkel og intuitiv. Bare tryk på video på den ønskede funktion og
enheden tillader dem let overveje alle parametre til at indstille korrekt behandling – alle i
løbet af sekunder. LIGHT4YOU bestemmer det korrekte niveau af magt og den specifikke
filter til brug for behandling, ved at vælge en video, i et par skridt dens parametre såsom
hudfarve og hårfarve og udseende. I slutningen af videoen vil vise, om din passende
kontrol, et sammendrag af udvalgte data og vil gå videre til behandling.

FOTO-FORYNGELSE BEHANDLING
(valgfrit)-ikke at blive brugt af operatøren i Italien (D.M. 110/2011).
Foto-foryngelse er opnået takket være de gavnlige virkninger af pulserende lys
behandling, som stimulerer de ramte områder, vække deres rigtige og naturlige funktion.
De innovative teknologier, der tilbydes af LIGHT4YOU viste synlige forbedringer i hud
abnormiteter såsom: rosacea, rynker, overfladiske kapillærer, hypotonicity af epidermis.
Den lyse flash er kan hen til aktivere den hud, stimulere produktionen af nye kollagen, der
revitaliserer huden tekstur og konsistens.
• Øje 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
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• Filtre (2)
• Foto-epilering:
-600 nm filter (velegnet til huden typer I-II-III)
-640 nm filter (passer phototype IV-V-VI)
• Energi, der udsendes: justerbar fra 0,5 til 18 J/cm2
• Amplitude spot 20 ms
• Enkelt eller flere spot spot funktion (kontinuerlig output
reklamer til at fremskynde behandlingen)
• Pause mellem reklamer i flere spot mode: justerbar
fra 1 s til 4 s
• Opladningstid efter pulsen: 250 ms (0,25 sekunder)
• Lys enhed kølesystem: kombineret
vand + luft + Termoelektrisk køler
• Crystal temperaturindstilling af emission
hudkontakt:-5 º C til 5 ° C
• Levetid 60000 spot lampe
• Gennemsnitligt strømforbrug i drift: 180 W
• Maksimal effekt opladning: 2200 W
• Spænding 230 V/50 Hz
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