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LIGHT4YOU
Rapid la fa?a locului 60000 impulsuri lumin?-nedureroasa-o briza

• 7 touch ecran display color"
• 60000 locului
• Dimensiuni mari de zona tratat? pentru singur Spotlight: ben 7.5 cm2
• Combinat aerul de r?cire + apa si termoelectric
• Tratament: rata de r?cire din Pila ?i tehnologiei sale sofisticate, garanteaza o reducere
semnificativ? a timpului de tratament.

PROFESIONALE cu aer ?i ap? R?CIT? echipamente
Lumina pulsata, o îndep?rtarea p?rului inovatoare, rapid ?i eficient, non-invaziva de
tratament. Folosind energia s-a concentrat pe Xenon Lumina, acte de aplicare direct pe
bec de p?r cu rezultate uimitoare. Intensitate mare foto-epilare IPL exploateaza principiul
de fototermolizei selective, genereaz? o serie de flash-uri care inhiba celulele responsabile
pentru p?r de dezvoltare, contribuind la eliminarea progresiv? ?i permanenta a parului
nedorit.

ISTORICUL MEDICAL COMPUTERIZAT
Istoricul medical computerizat este simpl? ?i intuitiv?. Pur ?i simplu atinge?i video la
func?ia dorit? ?i aparatul v? permite s? u?or ia în considerare to?i parametrii pentru a
stabili un tratament adecvat-toate într-o chestiune de secunde. LIGHT4YOU determin? un
nivel adecvat de putere ?i se filtreaz? specifice s? foloseasc? pentru tratament, prin
selectarea, la câ?iva pa?i de o pagina, parametrii cum ar fi culoarea pielii, culoarea p?rului
?i aspectul. La sfâr?itul anului video va afi?a pentru dumneavoastr? verificare
corespunz?toare, un rezumat al datelor selectate ?i va proceda la tratament.

FOTO-INTINERIREA TRATAMENT
(op?ional)-nu pentru a fi utilizate de c?tre operator în Italia (D.M. 110/2011).
Foto-intinerirea se realizeaz? datorit? efectelor benefice produse de tratament lumina
pulsata, care stimuleaza zonele afectate, trezirea lor func?ionarea adecvat? ?i natural?.
Tehnologii inovative oferite de LIGHT4YOU a aratat imbunatatiri vizibile în anomalii
cutanate cum ar fi: acnee rozacee, riduri, capilarele superficiale, hypotonicity ale
epidermei. Flash luminos este capabil? de a activa în piele, stimularea producerii de
colagen nou, care revitalizeaza pielea textura ?i consisten?a.
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• Spot 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtre (2)
• Foto-epilare:
-600 nm filtru (potrivit pentru pielea tipuri I-II-III)
-640 nm filtru (se potrive?te Fototipie IV-V-VI)
• Energia emis?: reglabil 0.5-18 J/cm2
• Amplitudinea spot 20 ms
• Simple sau multiple la fa?a locului loc func?ia (ie?irea continu?
reclame pentru a accelera prelucrarea)
• S? întrerupe?i între reclame în modul multiple de la fa?a locului: reglabil
de la 1 s 4 s
• Timp de înc?rcare dup? puls: ms 250 (0.25 secunde)
• Lumina unitatea sistem de racire: combinat
apa + aer + termoelectric
• Setare temperatura de cristal de emisie
piele de contact:-5 ° C 5 ° c
• Durata de via?? 60000 lamp? spot
• Consum mediu în func?iune: 180 W
• Putere maxim? de înc?rcare: 2200 W
• Tensiune 230 V/50 Hz
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