Estetik - MUSTER
LIGHT4YOU
Snabb plats 60000 PULSAD ljus-smärtfri-en bris

roberto.colombo@muster-dikson.com
+39 0331 1706328

LIGHT4YOU
Snabb plats 60000 PULSAD ljus-smärtfri-en bris

• 7 färg pekskärm"
• 60000 plats
• Storleken på det behandlade området för single Spotlight: ben 7.5 cm2
• Kombinerade kylluft + vatten och termoelektrisk kylare
• Behandling: kyla graden av handstycke och dess sofistikerade teknik, garanterar en
betydande minskning av behandling gånger.
PROFESSIONELLA luft och vatten KYLD utrustning
Pulserande ljus, en innovativ, snabb och effektiv, icke-invasiv hårborttagning
behandling. Med hjälp av energi fokuserat Xenon ljus, ansökan agerar direkt på håret
glödlampa med fantastiska resultat. Hög intensitet foto-epilering IPL utnyttjar principen om
selektiv photothermolysis, generera en serie blixtar som hämmar cellerna som ansvarar
för hår utveckling, bidrar till den progressiva och permanent borttagningen av oönskat hår.
DATORISERADE SJUKDOMSHISTORIA
Datoriserade sjukdomshistoria är enkel och intuitiv. Tryck på video i önskad funktion och
enheten kan du enkelt överväga alla parametrar för att ange rätt behandling — allt i några
sekunder. LIGHT4YOU avgör lämplig nivå av makt och det specifika filtret ska användas
för behandling, genom att välja en video, i några steg dess parametrar såsom hudfärg och
hårfärg och utseende. I slutet av videon visas, för din lämplig kontroll, en sammanfattning
av valda data och går vidare till behandling.
FOTO-FÖRYNGRING BEHANDLING
(valfritt)-inte skall användas av operatören i Italien (D.M. 110-2011).
Foto-föryngring uppnås tack vare de positiva effekterna av pulsad ljusbehandling, som
stimulerar de drabbade områdena, uppvaknande deras rätt och naturliga funktion. De
innovativa tekniker som erbjuds av LIGHT4YOU visade synliga förbättringar i hud
avvikelser såsom: rosacea, rynkor, ytliga kapillärer, hypotonicity av epidermis. Ljusblixt är
duglig till aktivera huden, stimulera produktionen av nytt kollagen, som förnyar hudens
struktur och konsistens.
• Plats 15 x 50 mm (7.5 cm2)
• Filter (2)
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• Foto-epilering:
-600 nm filter (lämplig för hud typer I-II-III)
-640 nm filter (passar FOTOSÄTTNING IV-V-VI)
• Energi som avges: justerbar från 0,5 till 18 J/cm2
• Amplitud plats 20 ms
• Enstaka eller flera plats plats fungerar (fortlöpande output
reklamfilmer att påskynda behandlingen)
• Pausa mellan reklamfilmerna i flera plats läge: justerbar
från 1 s till 4 s
• Laddningstid efter pulsen: 250 ms (0,25 sekunder)
• Ljus enheten kylsystem: kombinerat
vatten + luft + termoelektrisk kylare
• Crystal temperaturinställning av utsläpp
hudkontakt:-5 ° C-5 ° C
• Livslängd 60000 spot lampa
• Genomsnittlig strömförbrukning i drift: 180 W
• Maximal effekt laddning: 2200 W
• Spänning 230 V/50 Hz
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