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LIGHT4YOU
Rychlé p?ímé 60000 PULZY sv?tla bezbolestné a vánek

• 7 dotykový barevný displej"
• 60000 místo
• Velké velikosti ošet?ené plochy pro jednoho reflektoru: ben 7,5 cm2
• Kombinované chladicí vzduch + voda a termoelektrický chladi?
• Lé?ba: zchlazení ru?ního nástroje a jeho propracované technologie, zajistit významné
snížení doby lé?by.

PROFESIONÁLNÍ vzduchem a vodou chlazený za?ízení
Pulsní sv?tlo, inovativní, rychlé a efektivní, non invazivní vlasy odstran?ní lé?ba. Použití
energie zam??ené xenonové sv?tlo, akty aplikace p?ímo na vlasy žárovka s úžasnými
výsledky. Vysoká intenzita Foto epilace IPL využívá princip selektivní fototermolýzy,
generuje sérii záblesk?, které inhibují bu?ky zodpov?dné za rozvoj vlasy, p?isp?t k
postupné a trvalé odstran?ní nežádoucího ochlupení.

PO?ÍTA?OVÉ ANAMNÉZA
Po?íta?ové anamnéza je jednoduché a intuitivní. Sta?í klepnout na video na požadovanou
funkci a za?ízení umož?uje snadno zvážit všechny parametry pro nastavení správné lé?by
– vše v n?kolika vte?in. LIGHT4YOU ur?uje odpovídající úrove? moci a specifického filtru
použít pro lé?bu, výb?rem v n?kolika krocích video, jeho parametry jako barvu pleti a
barvu vlas? a vzhled. Na konci videa se zobrazí p?íslušné ov??ení, p?ehled vybraných
údaj? a bude pokra?ovat do lé?by.

FOTO REJUVENACE LÉ?BA
(nepovinný)-rozcházet se v názorech být využívána provozovatelem v Itálii (D.M.
110/2011).
Foto rejuvenace je dosaženo díky prosp?šné ú?inky, které pulzního sv?tla lé?by, které
stimulují postižených oblastí, probuzení, jejich správné a p?irozené fungování. Inovativní
technologie nabízené LIGHT4YOU ukázal viditelné zlepšení kožní abnormality jako
nap?íklad: r?žovka, vrásky, povrchové kapiláry, hypotonicity epidermis. Záblesky je
schopen aktivovat pokožku, stimuluje produkci nového kolagenu, který revitalizuje texturu
pokožky a konzistenci.
• P?ímé 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
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• Filtry (2)
• Foto epilace:
-600 nm filtr (vhodné pro ple? typy I-II-III)
-640 nm filtr (záchvaty Fototipo IV-V-VI)
• Energie vyza?ovaná: nastavitelná od 0,5 do 18 J/cm2
• Amplituda na míst? 20 ms
• Jedna nebo více p?ímých místo fungovat (kontinuální výstup
reklamy pro urychlení zpracování)
• Pauza mezi reklamy v režimu více p?ímých: nastavitelná
od 1 s až 4 s
• Doba nabíjení po tep: 250 ms (0,25 sekundy)
• Sv?telná jednotka chladicí systém: kombinované
voda + vzduch + termoelektrický chladi?
• Nastavení k?iš?álov? teploty emisí
styku s k?ží:-5 ° C až 5 ° C
• Životnost 60000 bodové lampy
• Pr?m?rný p?íkon v provozu: 180 W
Nabíjení • maximální výkon: 2200 W
• Nap?tí 230 V/50 Hz
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