Φροντίζουμε για το συμφέρον σας
Μέσω ενός διεθνούς δικτύου αντιπροσώπων,
η Energist σας προσφέρει την ευκαιρία να
αναπτύξετε την επιχείρησή σας, δίνοντάς σας
όλη την εμπορική υποστήριξη, καθώς και την
ολοκληρωμένη εκπαίδευση που χρειάζεστε, για
να σας οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού
ικανοποιημένων πελατών και σε μεγιστοποίηση
των κερδών σας.
Το πρωτοποριακό σύστημα παλμικού φωτός
UltraPlus VPLTM δίνει ολοκληρωμένη λύση στις
ανάγκες του σύγχρονου ινστιτούτου.
Με θεραπείες που εξασφαλίζουν εκτός από την
απομάκρυνση της τριχοφυΐας, την μείωση και τη
βελτίωση της ενεργούς ακμής, των ευρυαγγειών,
της ροδόχρου ακμής, των επιφανειακών
υπερμελαγχρώσεων καθώς και των λεπτών
γραμμών και ρυτίδων, το UltraPlus VPLTM
αποτελεί τη λύση στις θεραπείες φωτός για
εσάς και τους πελάτες σας.
Η Energist συνδυαστικά πάντα με τους
συνεργάτες της ανά τον κόσμο, σας προσφέρει
την πιο ποιοτική πρόταση στα συστήματα
παλμικού φωτός.
Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξετε
το πελατολόγιό σας παρέχοντας ποιοτικές
θεραπείες και δίνοντας στους πελάτες σας
το αποτέλεσμα που θέλουν, όποτε αυτοί το
θελήσουν.
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φωτοαποτρίχωση, φωτοανάπλαση
και αντιμετώπιση της ακμής

Το UltraPlus VPLTM είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε
κάθε φωτοπαλμός να αποτελείται από μία διαδοχή
έντονων και στιγμιαίων μικροπαλμών.
Οι πολλαπλοί παλμοί εξασφαλίζουν τη μέγιστη και
ελεγχόμενη απορρόφηση του φωτός από το επιθυμητό
χρωμοφόρο ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η
υπερθέρμανση του περιβάλλοντα ιστού.
Ο αριθμός, η διάρκεια καθώς και η συχνότητα των
παλμών προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε
πελάτη, επιτυγχάνοντας κάθε φορά τα καλύτερα
ορατά αποτελέσματα.

Το παγκοσμίως επιτυχημένο σύστημα παλμικού
φωτός UltraPlus VPLTM, είναι σχεδιασμένο να
σας προσφέρει την δύναμη και την ευελιξία που
χρειάζεστε για να προσφέρετε σε όλους τους
πελάτες σας, ανεξαρτήτως φωτοτύπου, θεραπείες
φωτοαποτρίχωσης, φωτοανάπλασης και αντιμετώπισης
της ακμής, προσαρμοσμένες στα δικά τους ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 840
διαφορετικών φωτοπαλμών και διαθέσιμη ενέργεια που
αγγίζει τα 51J/cm2, το UltraPlus VPLTM αποτελεί την
πλέον ιδανική λύση για όλες τις ανάγκες
ενός κέντρου ιατρικής - αισθητικής.
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Αποτρίχωση
Πρίν και μετά από 3 συνεδρίες, σε
διάστημα 9 μηνών

H ευελιξία του συστήματος UltraPlus VPLTM έγγειται
στο συνδυασμό πολλαπλών θεραπειών σε τομείς
όπως φωτοαποτρίχωση και φωτοανάπλαση σε ένα
μόνο μηχάνημα. Έτσι μειώνεται το κόστος επένδυσης
και ανοίγεται στην επιχείρησή σας νέους ορίζοντες
εσόδων. Θεραπεύοντας καταστάσεις όπως την
ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, τις ευρυαγγείες σε πρόσωπο
και σώμα, την ακμή, την υπερμελάγχρωση, τις λεπτές
γραμμές και ρυτίδες, οι προοπτικές αύξησης των
υπηρεσιών σας είναι απεριόριστες!

Time

Ακμή
Πρίν και μετά από 3 συνεδρίες

Οθόνη αφής - λειτουργία σε περιβάλλον
windows xptm - ελληνικό μενού

• 3 εξειδικευμένες κεφαλές θεραπειών

Ορατό διάγραμμα παλμού - εμφανίζεται
στον χειριστή καθαρά η κυματομορφή

• Μεγάλη επιφάνεια εφαρμογής
• Έτοιμα προγράμματα για αποτελεσματικές θεραπείες

Ενέργεια εξόδου: 10 έως 51 j / cm2

• Υδρόψυκτο (μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας - πιό

Μήκη κύματος:
Κεφαλή αποτρίχωσης - 610 έως 950 nm (κόκκινο φίλτρο)

αποτελεσματικές θεραπείες)

Κεφαλή φωτοανάπλασης - 530 έως 950 nm (κίτρινο φίλτρο)

• Οθόνη αφής - λειτουργία σε περιβάλλον windows xp

tm

Κεφαλή ακμής - 415 / 630 έως 950 nm (δίχρωμο φίλτρο πολλαπλών ζωνών)
Συνολική διάρκεια πολλαπλού παλμού: από 7 έως 385 ms

• Εύκολος χειρισμός - ελληνικό μενού

Μικροπαλμοί ανά παλμό: από 2 έως 15

• Υψηλά επίπεδα ασφάλειας

Παύση (μεσοδιάστημα) μεταξύ μικροπαλμών: από 1 έως 20 ms
Διαστάσεις γυάλινου πλακιδίου: 50 x 10 mm (5 cm2)

• Συμπαγής, εργονομική σχεδίαση
Κάθε μηχάνημα συνοδεύεται από
3 κεφαλές - 3 εξειδικευμένες θεραπείες

Επαναληψιμότητα παλμού: 1 παλμός ανά 2 δευτερόλεπτα (μέγιστο)
Βάρος: 54 kg
Διαστάσεις συστήματος: 950 x 430 x 420 mm
Ισχύς λειτουργίας: 100 v έως 240 v, 60 / 50 hz, μέγιστο 6,5 Α

