
 

  
Th?m m? - MUSTER

POLARIS
Epilazione ti?n b? v?nh vi?n

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

POLARIS
Epilazione ti?n b? v?nh vi?n

K?t qu? tuy?t v?i không th? t??ng t??ng v?i công ngh? cho ??n nay ???c bi?t ??n nh?t.

• V? trí ??u: lên ??n 10.000.000
• V? trí kích th??c: 16 x 16 mm (2,56 cm2)
• Laser Diode: 808 nm
• ?i?u tr? không ?au
• Màn hình l?n Hi?n th? 10"
• Cách m?ng ph?n m?m công vi?c d? dàng
L?ch s? y t? • trên máy vi tính

M?T:
-L?i nhu?n: gi?m th?i gian cho m?i l?n ?i?u tr? cá nhân.
-L?i nhu?n: l?i nhu?n cao ?i?u tr? cho phép cao l?i nhu?n cho vi?n. ?i?u này nh? vào kh?
n?ng tích h?p các ph??ng pháp ?i?u tr? lo?i b? tóc nhi?u trên các b? ph?n khác nhau c?a
c? th? là ngay c? trong cùng m?t phiên.
-Th?c hi?n t?c ??: ti?t ki?m th?i gian cho khách hàng mà có ít h?n và ít th?i gian có s?n.
-Ch?c n?ng và hi?u qu?: có th? nhìn th?y k?t qu? càng s?m càng t?t. Ch? 5-7 ch? ng?i cho
m?t ?i?u tr? ??y ??.
-B?o m?t: ph?n m?m s? d?ng và ch?c n?ng ki?m soát ch?t l??ng v?t li?u + giao th?c ???c
th? nghi?m ?? làm vi?c trong vòng 12 tháng, m?t n?m c?ng là trên da tanned.
-Ti?n nghi: ?i?u tr? không ?au. Làm mát v?i ?ôi m?ch chuyên sâu.
-M?c tiêu: k?t qu? xu?t s?c ngay c? trên các khu v?c khó kh?n nh? khu?u tay ??u g?i 'C?m'
ria mép...
-Avant-garde và thi?t k?: không có gì trái ?? c? h?i ' thi?t k? và Thái là «da» ?ó có công
ngh? cao c?p.
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