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LIGHT4YOU
Gyors helyszíni 60000 IMPULZUST fény-fájdalommentes-a szél

• 7 színes érint?képerny?"
• 60000 helyszínen
• Nagy mérete miatt a kezelt terület egyetlen Spotlight: ben 7,5 cm2
• Kombinált h?t? leveg? + víz és termoelektromos h?t?
• Kezelés: a frissít? arány kezel?fej és kifinomult technológia, garantálja a kezelés
idejének jelent?s csökkentése.

PROFI leveg? és a víz a h?tött berendezések
Pulzáló fény, egy innovatív, gyors és hatékony, nem invazív sz?rtelenít? kezelés. A
energia koncentrált Xenon-fény, az alkalmazás jár közvetlenül a hajhagyma csodálatos
eredményeket. A nagy intenzitású IPL fotó-epilálás kihasználja az elv a szelektív
photothermolysis, generál egy sor villog, hogy gátolja a sejtek felel?sek a haj fejlesztés,
hozzájárulva a progresszív és végleges eltávolítása a nem kívánt sz?r.

SZÁMÍTÓGÉPES-KÓRTÖRTÉNETÉT
Számítógépes-kórtörténetét, egyszer? és intuitív. Csak érintse meg a kívánt funkció a
videót, és az eszköz lehet?vé teszi, hogy könnyen fontolja meg az összes paramétert
beállítani a megfelel? kezelés, mind a másodpercek kérdése. LIGHT4YOU határozza meg,
hogy a megfelel? szint? teljesítmény, és a konkrét sz?r? használni kezelésére,
kiválasztásával, néhány lépésre a video, a paraméterek, mint a b?r színe és a haj színe és
megjelenése. A videó végén jelenik meg, a megfelel? ellen?rzéshez kiválasztott adatok
összefoglalását, és ezt folytassa a kezelést.

FOTÓ-FIATALÍTÓ KEZELÉS
(nem kötelez?)-Olaszország (D.M. 110/2011) az üzemeltet? nem használandó.
A fotó-fiatalító érhet? el, köszönhet?en jótékony hatását pulzáló fényterápia, által termelt,
amelyek serkentik az érintett területeken, ébredés, a természetes és megfelel?
m?ködését. Az innovatív technológiák kínálta LIGHT4YOU mutatott látható javulást a b?r
rendellenességek, mint: rosacea, ráncok, a felszíni hajszálerek a b?r hypotonicity. A
világos flash képes-hoz hatékonnyá tesz a b?rt, serkenti a termelést az új kollagén, amely
revitalizálja a b?r textúra és a következetesség.
• Helyszínen 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
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• Sz?r?k (2)
• Fénykép-epilálás:
-600 nm-es sz?r? (alkalmas b?r-típusok I-II-III)
-640 nm-es sz?r? (illik phototype IV-V-VI)
• Kibocsátott energia: állítható 0,5-18 J/cm2
• Amplitúdó helyszínen 20 ms
• Egy vagy több azonnali helyszíni m?ködik (folyamatos termelés
reklámok, hogy gyorsítsák fel a feldolgozás)
• Szünet között a reklámokat, több helyszínen módban: állítható
1-4 s s
• Töltési id? után a pulzus: 250 ms (0.25 másodperc)
• Fény egység h?tési rendszer: kombinált
víz, a leveg? + a termoelektromos h?t?
• A szennyez?anyag-kibocsátást kristály h?mérséklet-beállítás
b?rrel való érintkezés: – 5 ° C 5 ° c-on
• Élettartam 60000 spot lámpa
• Átlagos fogyasztás m?ködésben: 180 W
• Töltés maximális teljesítmény: 2200 W
• Feszültség 230 V/50 Hz
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