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LIGHT4YOU
Szybkie miejscu 60000 PULSACYJNYM ?wiat?a bezbolesne a bryza

• 7 dotykowy ekran kolorowy wy?wietlacz"
miejscu • 60000
• Du?y rozmiar obszaru leczonego dla pojedynczego Spotlight: ben 7,5 cm2
• W po??czeniu ch?odzenia powietrza + woda i termoelektryczna
• Leczenie: wska?nik ch?odzenia ko?cówki i jego zaawansowanych technologii,
gwarantuj? znaczne ograniczenie czasu leczenia.

PROFESJONALNY powietrza i wody CH?ODZONE sprz?t
?wiat?o impulsowe, innowacyjne, szybki i skuteczny, nieinwazyjne zabiegu
depilacji. Korzystanie z energii koncentruje si? ksenonowe ?wiat?a, aktów stosowania
bezpo?rednio na cebulki w?osów z niesamowite rezultaty. Wysokiej intensywno?ci zdj?cie
Depilacja IPL wykorzystuje zasad? selektywnej fototermolizy, generowania serii b?ysków,
które hamuj? komórki odpowiedzialne za rozwój w?osów, przyczyniaj?c si? do
progresywnego i trwa?e usuni?cie niechcianych w?osów.

SKOMPUTERYZOWANE HISTORII MEDYCZNEJ
Skomputeryzowane historii medycznej jest proste i intuicyjne. Wystarczy stukn?? wideo w
¿±danej funkcji i urz?dzenie pozwala ?atwo wzi?? pod uwag? wszystkie parametry ustawi?
odpowiednie leczenie — wszystko w ci?gu kilku sekund. LIGHT4YOU okre?la odpowiedni
poziom mocy i konkretnych filtrów na potrzeby leczenia, wybieraj?c w kilku krokach wideo,
jego parametry, takie jak kolor skóry i kolor w?osów i wygl?d. Pod koniec film b?dzie
wy?wietlany do swojej w?a?ciwej weryfikacji, podsumowanie wybranych danych i
przyst?pi? do leczenia.

ZDJ?CIA-ZABIEGI ODM?ADZAJ?CE
(opcjonalnie)-nie mog? by? stosowane przez podmiot w W?ochy (D.M. 110/2011).
Foto Odm?adzanie jest osi?gni?ty dzi?ki korzystne dzia?anie produkowanych przez
impulsowe leczenie ?wiat?em, które stymuluj? dotkni?tych obszarów, przebudzenie, ich
w?a?ciwe i naturalne dzia?anie. Innowacyjne technologie oferowane przez LIGHT4YOU
wykaza?a popraw? widoczne nieprawid?owo?ci skóry takich jak: tr?dzik ró?owaty,
zmarszczki, powierzchownych naczy? w?osowatych, hypotonicity naskórka. Jasny b?ysk
jest w stanie przy?pieszy? skóry, stymuluj?c produkcj? nowego kolagenu, który od?ywia
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struktur? skóry i konsystencj?.
• Na miejscu 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtry (2)
• Zdj?cie depilacji:
-600 nm filtr (nadaje si? do skóry, typy I-II-III)
-640 nm filtr (pasuje do Fototyp IV-V-VI)
• Energii emitowanej: regulowany od 0,5 do 18 J/cm2
• Amplitudy miejscu 20 ms
• Jednego lub wielu miejscu miejscu funkcji (ci?g?ego sygna?u wyj?ciowego
reklamy w celu przyspieszenia przetwarzania)
• Przerwy mi?dzy reklamy w wielu miejscu tryb: regulowane
od 1 s do 4 s
• Czas ?adowania po pulsie: 250 ms (0,25 sekundy)
• Lekka jednostka systemu ch?odzenia: po??czone
woda, powietrze + termoelektryczna
• Ustawienie temperatury krystalicznie emisji
kontakt przez skór?:-5 ° C do 5 ° C
• Ca?e ?ycie 60000 miejscu Lampa
• ?redni pobór w operacji: 180 W
• Maksymalna moc ?adowania: 2200 W
• Napi?cie 230 V/50 Hz
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