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Nopeasti paikalla 60000 pulssi valo-kivuton-a breeze
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LIGHT4YOU
Nopeasti paikalla 60000 pulssi valo-kivuton-a breeze

• 7 väri kosketusnäyttö"
• 60000 paikalla
• Suuri hoidetulla alueella yhden Spotlight: ben 7.5 cm2
• Yhdistetty jäähdytysilmaa + vesi ja Termosähköinen kylmälaukku
• Hoito: jäähtymisnopeus käsikappale ja viimeistelty tekniikka takaavat merkittävästi
hoidon kertaa.

PROFESSIONAL ilma ja vesi JÄÄHDYTTÄÄ laitteet
Pulssi valo, innovatiivinen, Nopea ja tehokas, ei-invasiivisia karvojen poistoa
hoito. Käyttäen energiaa keskittynyt Xenon valo, sovellus toimii suoraan hiukset polttimo ja
uskomattomia tuloksia. Korkean intensiteetin valokuva epilointi IPL hyödyntää
periaatteeseen valikoivan photothermolysis tuottaa sarja vilkkuu, jotka estävät solujen
hiukset kehitysyhteistyöstä vastaava progressiivinen ja pysyvä poistaa ihokarvat.

ATK SAIRAUSHISTORIA
Atk sairaushistoria on yksinkertainen ja intuitiivinen. Napauta vain haluttu toiminto video ja
laitteen voit tarkistaa helposti kaikki parametrit asianmukaista hoitoa, kaikki muutamassa
sekunnissa. LIGHT4YOU määrittää asianmukaisen valtaa ja tietty suodatin käyttää hoito,
valitsemalla muutaman askeleen video, sen parametrit, kuten ihonväri, hiusten väri ja
ulkonäkö. Videon lopussa näkyy asianmukaisen tarkastuksen Yhteenveto valituista
tiedoista ja jatkaa hoitoa.

VALOKUVA-NUORENTAMINEN HOITO
(valinnainen)-olla liikenteenharjoittaja Italiassa (D.M. 110/2011).
Valokuva-nuorentaminen saavutetaan ansiosta myönteisiä vaikutuksia tuottama pulssi
valo hoito, joka edistää tuhoalueilla, herääminen, asianmukaista ja luonnollista toimintaa.
Innovatiivisten teknologioiden tarjoamia LIGHT4YOU osoitti näkyviä parannuksia ihon
poikkeavuudet kuten: ryppyjä, ruusufinni, hypotonicity iho, pinnallinen kapillaareja. Kirkas
salama pystyy aktivoimaan iho, edistää uuden kollageenin, joka elvyttää ihon tekstuuri ja
johdonmukaisuutta tuotantoa.
• Paikalla 15 x 50 mm (7,5 cm2)
• Suodattimet (2)
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• Kuva-Karvanpoisto:
-600 nm suodatin (sopii ihon tyypit I-II-III)
-640 nm suodatin (sopii phototype IV-V-VI)
• Energian päästöt: säädettävissä 0,5-18 J/cm2
• Amplitudi paikalla 20 ms
• Yhden tai useita paikalla paikalla toimi (jatkuvan tehon
mainoksia käsittelyn nopeuttaminen)
• Tauon useita paikan tilaan mainokset: säädettävä
1 s-4 s
• Latausaika jälkeen pulssi: 250 ms (0,25 sekuntia)
• Valo yksikkö jäähdytysjärjestelmä: yhdessä
vesi + Ilmastointi + Termosähköinen kylmälaukku
• Täysin lämpötila-asetus, päästöjen
iho:-5 ° C 5 ° c
• Elinikäinen 60000 spot lamppu
• Keskimääräinen virrankulutus toiminnassa: 180 W
• Maksimiteho infrastruktuurimaksut: 2200 W
• Jännite 230 V/50 Hz
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