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LIGHT4YOU
Rýchle mieste 60000 PULZUJÚCE svetlo-bezbolestná-a vánok

• 7 dotykový displej farebný"
• 60000 mieste
• Ve?kos? ošetrenej plochy na jeden reflektor: ben 7,5 cm2
• Kombinované chladiaceho vzduchu + vody a termoelektrická
• Lie?ba: rýchlos? ochladzovania rukoväte a svoje sofistikované technológie zaru?ujú
výrazné zníženie doby lie?by.
PROFESIONÁLNE vzduch a voda OCHLADZUJE zariadenia
Pulzného svetla, odstránenie ch?pkov inovatívne, rýchlo a efektívne, non-invazívnej
lie?bu. Využívanie energie zameraná xenónové svetlo, aplikácia pôsobí priamo na vlasy
žiarovka s úžasnými výsledkami. Vysoká intenzita foto-epilácia IPL využíva princíp
selektívnej fototermolýzy, vytvára sériu záblesky, ktoré bránia bunky zodpovedné za rozvoj
vlasov, prispieva k postupné a trvalé odstránenie nežiaduceho ochlpenia.
PO?ÍTA?OVÉ ANAMNÉZU
Po?íta?ové anamnézy je jednoduché a intuitívne. Kliknite na video na požadovanú funkciu
a prístroj umož?uje jednoducho zváži? všetky parametre nastavi? správnu lie?bu – všetko
v priebehu nieko?kých sekúnd. LIGHT4YOU ur?uje úrove? energie a konkrétny filter
použi? na lie?bu, výberom, v nieko?kých krokoch video, jeho parametre, ako je farba pleti
a vlasov farba a vzh?ad. Na konci videa bude zobrazova? vaše potreby overenia, súhrn
vybraných údajov a pristúpi k lie?be.
FOTO-OMLADENIE LIE?BY
(nepovinné)-sa nepoužíva prevádzkovate? v Taliansku (D.M. 110/2011).
Fotoomladenie je dosiahnutá v?aka priaznivé ú?inky produkované pulzného svetla lie?by,
ktoré stimulujú postihnuté, prebudení, ich správne a prirodzené fungovanie. Inovatívne
technológie, ktoré ponúkajú LIGHT4YOU ukázal vidite?né zlepšenie kože abnormality ako:
r?žovka, vrásky, povrchné kapiláry, hypotonicity pokožky. Jasný záblesk je schopný
aktivova? pokožky, stimuluje produkciu nového kolagénu, ktorý revitalizuje ple? a
konzistencie.
• Na mieste 15 mm x 50 mm (7,5 cm2)
• Filtre (2)
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• Foto-epilácia:
-600 nm filter (vhodné pre typy pleti I-II-III)
-filter 640 nm (hodí fototyp IV-V-VI)
• Energie emitovanej: nastavite?ná od 0,5 do 18 J/cm2
• Amplitúda mieste 20 ms
• Jeden alebo viaceré mieste mieste funkcie (trvalý výstup
Reklama na urýchlenie spracovania)
• Pauza medzi reklamy vo viacerých mieste režim: nastavite?né
1s4s
• ?as nabíjania po tep: 250 ms (0,25 sekúnd)
• Optickej jednotky systém chladenia: kombinovaná
voda, vzduch + termoelektrická
• Krištá?ovo teplota nastavenie emisií
styku s kožou:-5 ° C až 5 ° C
• Životnos? 60000 bodové svietidlo
• Priemerná spotreba v prevádzke: 180 W
• Nabíjanie maximálny výkon: 2200 W
• Napätie 230 V/50 Hz
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