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Laser Diodowy Medika to urządzenie, które bez

najmniejszych problemów poradzi sobie z niechcianym

owłosieniem. Trzy wiązki fal 755nm + 808nm + 1064nm w

technologii SLD to gwarancja skuteczności oraz trwalszej

żywotności emitera. Zaletą lasera jest niezwykle prosty

interfejs, który przeprowadzi Cię przez płeć oraz części ciała

klienta, po czym ustawi za Ciebie preferencyjne gotowe

programy zabiegowe.

gwarancja skuteczności oraz trwalszej żywotności

emitera.

TECHNOLOGIA SLD

Dane techniczne

Waga

45 kg

Wymiar [cm]

105x37x44

Gęstość energii

2 - 125 J/cm²

Długość fali

755 + 808 + 1064 [nm]

Częstotliwość

1 - 10 Mhz

Czas impulsu

10 ms - 500 ms

Plamka zabiegowa

12 mm x 12mm

Ekran

dotykowy 9.7"

System chłodzenia

powietrze, czynnik

półprzewodnik

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na

stronę medikapoland.com/triolasersld

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika

Trio Laser SLD
755 nm + 808 nm + 1064 nm
Medika



Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na

stronę

medikapoland.com/infusionoxyjet

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej

Trądziku (również różowatego)

Łuszczycy

Rozstępów

Plam skórnych i podrażnień

Zmarszczek i oznak starzenia

Nietolerancji toksyny botulinowej

Idealny w zabiegach:

Łącząc czysty tlen z delikatnym masażem tkanki dzięki

zastosowanemu ciśnieniu OXY JET pozwala tonizować skórę,

poprawić jej cyrkulację, odżywienie komórek, wspiera

terapię redukującą blizny, cellulitis, plamy skórne,

zmarszczki i rozstępy oraz tonizuje skórę. Zapewnia

odczuwalny efekt liftingu, bez uszczerbku w żaden sposób

na codzienne życie klienta.

Dane techniczne

Waga

15,5 kg

Wymiar [cm]

50x39x24,5

Pobór mocy

400 VA

Ciśnienie wyjściowe

40-70 kPa

Strumień wyjściowy

0,5-5 l/min

Stężenie tlenu

87%-95,5%

Poziom hałasu

≤48dB (A)

Gwarancja producenta

30 miesięcy

Infusion Oxyjet
Medika



Głębokie oczyszczanie na poziomie komórkowym,

oczyszczenie porów skóry, nawilżenie i przede wszystkich

wykorzystanie biofizycznych właściwości jonów wodoru do

neutralizacji wolnych rodników tlenu to główne zalety

Peelingu wodorowego urzadzenia HYDROGEN PEEL MEDIKA.

Efektem jest odświeżona, dokładnie oczyszczona skóra i

spowolnienie procesów starzenia.

Zeskanuj kod telefonem lub wejdź na

stronę

medikapoland.com/hydrogenpeel

i dowiedz się więcej o sprzęcie Medika

Sprawdź szczegóły
na stronie internetowej

Dane techniczne

Hydrogen Peel
Medika

Waga

20 kg

Wymiar [cm]

97x40x40

Pobór mocy

150 VA

Zasilanie

AC 230 V

Wytwornica wodoru

Wbudowana

Ciśnienie wyjściowe

max 6 bar

Gwarancja producenta

30 miesięcy


