KOMBAJN KOSMETYCZNY NAJNOWSZA
GENERACJA 24 FUNKCJE + HIFU
TWARZ/CIAŁO

35000 PLN BRUTTO

KOMBAJNY NAJNOWSZEJ GENERACJI Z ROCZNIKA 2019 (WYPRODUKOWANE W POLSCE).
CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?
-Gwarancja 24 miesiące,
-Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
-Bezpłatne, profesjonalne szkolenie
(włącznie z opieką telefoniczną po szkoleniu),
-Bezpłatne skrypty szkoleniowe,
-Wieloletnie doświadczenie,
CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?
-Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności
producenta,
-Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o
europejskie podzespoły,
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-Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny
bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,
-Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej
wymagających klientów,
-Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,
-Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,
-Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,
-Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo
swojego gabinetu!

OFERTA DOTYCZY KOMBAJNU KOSMETYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W FUNKCJE:
-Peeling kawitacyjny,
-Sonoforeza,
-Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski ,
-Ultradźwięki,
-Galwan,
-Jonoforeza,
-Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
-Mezoterapia bezigłowa trychologiczna
-Fale radiowe bipolarne na twarz,
-Fale radiowe bipolarne na ciało,
-Laser w głowicach fal radiowych,
-Mikrodermabrazja diamentowa,
-Oxybrazja – peeling wodno-tlenowy,
-Mezoterapia wodno tlenowa,
-Mezoterapia mikroigłowa,
-Makijaż permanentny,
-Laser biostymulujący,
-Podciśnieniowy lifting z TENS,
-Liposukcja ultradźwiękowa,
-Głowica infrared,
-Dermomasaż,
-Wejście na butlę z tlenem,
-Analizer skóry,
-HIFU twarz,
-HIFU ciało.
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OPIS FUNKCJI:
-Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i
niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali
ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w
wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom,
wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już korneocyty.

Zalety:
-Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
-Urządzenie do pracy ciągłej,
-3 rodzaje sterowania łopatką,
-Łączenie z jonoforezą,
-2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.
-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do
skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY
SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji
leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem
optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza).
Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:
-Okolice oczu,
-Revital 20+,
-Revital 30+,
-Odmładzanie 40+,
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-Lifting 45+,
-Trądzik,
-Ujędrnianie,
-Cellulit,
-Wyszczuplenie,
-Rozstępy,
-Na skórę głowy,
-Na bóle mięśni.

Działanie:
-Błyskawiczny lifting twarzy,
-Poprawa kolorytu skóry,
-Działanie odmładzające i regenerujące,
-Dotlenienie i odżywienie tkanek,
-Modelowanie.
-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:
Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej,
której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W
wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne
włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Efekty działania:
-Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
-Szybkie spłycenie zmarszczek,
-Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
-Likwidacja cieni pod oczami,
-Odmłodzenie i regeneracja,
-Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
-Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
-Skuteczna walka z cellulitem.
-MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:
Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczania warstwy
rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją
podciśnienia.
W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie
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wytwarzania kolagenu.
Działanie:
-Rozjaśnianie przebarwień skóry,
-Spłycenie blizn,
-Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
-Oczyszczanie cery,
-Likwidacja zmarszczek.
-OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNO-TLENOWA:
Oksybrazja, Hydrabrazja, Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem,
wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli
fizjologicznej oraz powietrza. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień
po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.
Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.
Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do
mikrodermabrazji korundowej.
Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą
poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłonną do rumienia. Oksybrazja jest
również wskazana dla osób z trądzikiem. Zabieg w większości przypadków jest bardzo
dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy
dermabrazji diamentowej.
Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.
-MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY:
Nowoczesny system makijażu permanentnego + mezoterapii mikroigłowej z laserem
biostymulacyjnym. Gwarantuje precyzyjną i stabilną pracę z dokładną regulacją
wysunięcia igły. Dzięki temu nie ma obawy, że barwnik wprowadzony zostanie za
głęboko i pozostawi nierówny makijaż. Umożliwia wykonanie konturu wraz z
cieniowaniem.
Zastosowanie innowacyjnego materiału odpornego na ścieranie i czynniki zewnętrzne
TECAPEEC gwarantuje bardzo długą i niezawodną pracę urządzenia.
Aparat wzbogacony jest o LASER BIOSTYMULUJĄCY przyspieszający gojenie skóry.
Zalety Urządzenia:
-Elektronicznie stabilizowana prędkość nakłuć,
-Precyzyjna regulacja pracy,
-Cyfrowy panel sterujący,
-Laser biostymulujący,
-Ergonomiczny kształt rączki.
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- PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS:
Urządzenie to łączy dwie metody oddziaływania na skórę by zwiększyć i wzmocnić efekt
liftingu. Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco
na mięśnie twarzy, ujędrnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi
się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja
nerwów). Metoda TENS, jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie. W
jej wykorzystaniu przodują: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael,
Rosja. Prowadzi się tam najwięcej badań nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburzeń
funkcji mięśni i nerwów.
Działanie:
-Pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyśpieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
-Zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania
stawów,
-Lepsze odżywianie tkanek,
-Szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
-Działanie przeciwbólowe,
-Regulowanie napięcia.
Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem.
Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi
rolkami . Masaż ten często nazywany jest lipomasażem. Podczas masażu całe ciało, z
wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome
rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do
głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.
-Liposukcja ultradźwiękowa, głowica infrared:
Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na
powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbicie komórki
tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są
głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają
przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyśpieszyć efekt
redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii,
bioder czy ramion.
Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej
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nadźwiękowieniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikaniu fali
ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo
widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:
-Niwelacja tkanki tłuszczowej,
-Odmłodzenie i regeneracja,
-Dotlenienie i odżywienie tkanek,
-Modelowanie partii ciała.
-DERMOMASAŻER:
Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego
głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest
odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze.
Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w
fizykoterapii.

Działanie:
-Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
-Zmniejszenie cellulitu,
-Ujędrnienie ciała,
-Wspomaganie drenażu limfatycznego,
-Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
-Spłycenie blizn,
-Niwelacja rozstępów,
-Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.
-ANALIZER SKÓRY:
-HIFU TWARZ/CIAŁO (2 GŁOWICE BEZKARTRIDŻOWE)
HIFU Oznacza działanie poprzez skoncentrowane i intensywne fale ultradźwiękowe.
Sama technologia HIFU stosowana jest medycynie już od 20 lat do usuwania guzów,
m.in. raka prostaty. Od 4 lat wykorzystywana jest w medycynie estetycznej i jej
popularność wzrasta. Energia fali ultradźwiękowej wprawiając komórki w drgania,
doprowadza do ich rozgrzania w temp. 60-70 st.C co prowadzi do koagulacji tkanek i
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stymulacji włókien kolagenowych. Ultradźwięki oddziałują jedynie w warstwie
mięśniowej SMAS. Inne warstwy skóry nie zostają obciążone. W ten sposób organizm jest
pobudzony do podjęcia naturalnej obrony i produkcji nowego kolagenu, a w efekcie do
poprawienia napięcia skóry.
Kombajn został wyposażony w dwie głowice zabiegowe:
Twarz - głębokość przenikania 3.0 i 4,5mm
Ciało - głębokość przenikania 8,0 i 13mm

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADźWIęKI, SONOFOREZA,
śWIATłOTERAPIA LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN,
JONOFOREZA, ELEKTROSTYMULACJA PRąDEM NISKIEJ
CZęSTOTLIWOśCI
Czas pracy
Bezpiecznik
Napięcie
Częstotliwość peelingu
kawitacyjnego
Łopatka do pracy ciągłej

0-30 min
1,2A
230 V-50Hz
25KHz
tak

Światłoterapia

kolor czerwony

Światłoterapia

kolor niebieski

Prąd galwaniczny
Częstotliwość ultradźwięków
Max. moc głowic UD

+/- 6mA
1Mhz
1W/cm2

MEZOTERAPIA BEZIGłOWA TWARZY I CIAłA, MEZOTERAPIA
BEZIGłOWA TRYCHOLOGICZNA
Zakres czasu pracy
Częstotliwość
ultradźwiękowa
Napięcie wejściowe
Moc wyjściowa
Zakres natężenia
Zakres skali pulsacji
(wypełnienia)

30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30
sekund)
1 MHz
220 – 230V
0,04 W/cm 2 – 0,28 W/cm2
0,0 mA – 6,4 mA
5% – 100%
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FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GłOWICACH FAL RADIOWYCH
Czas pracy
Bezpiecznik
Napięcie

0-30 min
1,6A
230 V-50Hz

Moc urządzenia

120W

Częstotliwość

1MHz

Intensywność

5-100W

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Czas pracy

0-30 min

Moc

60 W

Bezpiecznik

1,2A

Napięcie
Max podciśnienie mierzone
na zakończeniu głowicy

230 V-50Hz
-600 hPa (-0.06 MPa)

OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNOTLENOWA
Moc
Ciśnienie pompy (max
12bar) na wyjściu 10 bar

500Wat
możliwość pełnej regulacji
Możliwość regulacji dawkowania soli
fizjologicznej w 0 50gr

MEZOTERAPIA MIKROIGłOWA, MAKIJAż PERMANENTNY
Czas pracy
Częstotliwość

praca ciągła
60b/s-170b/s

Napięcie

230V

Moc

20W

Laser
Moc lasera

650nm
3mW

PODCIśNIENIOWY LIFTING Z TENS
Częstotliwość

120 Hz

Natężenie prądu TENS

0 - 6.4 mA

Podciśnienie

0 – 0,8 bar
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LIPOSUKCJA ULTRADźWIęKOWA, GłOWICA INFRARED
Moc

35W

Bezpiecznik

1,2A

Napięcie

230 V-50Hz

DERMOMASAżER
Czas pracy
Bezpiecznik
Napięcie
Moc urządzenia
Podciśnienie

0-60 min
1,6A
230 V-50Hz
60W
–5-20 inHg

HIFU TWARZ
Metoda
Częstotliwość

Skoncentrowana fala ultradźwiękowa
4Mhz/7Mhz

Moc maksymalna na punkt

2J

Głębokość przenikania fali

3.0 - 4,5mm

Żywotność głowicy

nieograniczona

HIFU CIAłO
Metoda
Częstotliwość

Skoncentrowana fala ultradźwiękowa
4Mhz

Moc maksymalna na punkt

2J

Głębokość przenikania fali

8-13mm

Żywotność głowicy

nieograniczona
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