APLICATORI OPTIMIZAȚI

FUNCȚII AQUAPURE II INCLUSE
Rejuvenarea pielii
Exfoliere în profunzime și Extracție
Textura pielii

Albirea pielii
Stimularea pielii
Acnee și Anti Bacterian

Livrare transdermică

Relaxarea pielii

SPECIFICAȚII TEHNICE
Tensiunea
Display

Display touchscreen

Dimensiuni
Greutate

ECHIPAMENT AUTENTIC INTELIGENT DE ÎNGRIJIRE FACIALĂ

TERAPIA CULORII LIGHTPURE LED

Activitate celulară
Eficacitate anti îmbătrânire pentru
o piele mai fermă

EXFOLIERE ÎN PROFUNZIME
PRIN TEHNOLOGIA AD PEEL

VACUUM ASISTAT
MF (MICRO FOCUSED) NEEDLE

Technologia AD Peel produce
canale pe piele spre
îmbunătățirea livrării soluțiilor
pentru maximizarea efectelor
de microdermabraziune.

Noua tehnologie transdermică de administrare
cu vid maximizează confort, eficiență
și rezultatele tratamentului.

Noua tehnologie AD Pell actualizată

Smart Auto Reaction ușor de utilizat

Conceptul avansat al tehnologiei peel AD
(Aqua + Diamond) îmbunătățește exfolierea pielii și
extracția într un timp mai scurt, reducând astfel
timpul de tratament.

Interfața inteligentă Smart Auto Reaction detectează
și permite recunoașterea automată a tuturor aplicatorilor
activi.

Tehnologie precisă de control a soluției

Putere mai mare de aspirație

Echilibrează apa și uleiul

Inflamație
Bactericid și antiinflamator

Primul pas al tratamentului este
procesul de descuamare a pielii
neiritată, care facilitează exfolierea
accelerată, îndepărtarea celulelor
moarte ale pielii și a altor impurități.

Al doilea pas al tratamentului este
pentru dizolvarea sebumului, tratarea
punctelor negre și controlul eficient
al porilor. Acesta ajută pielea în
echilibrarea texturilor grase și
umede.

Pasul final al tratamentului promovează
elasticitatea pielii prin inducerea
regenerării colagenului și elastinei,
îmbunătățind inhibarea pierderii de
umiditate prin îmbunătățirea retenției
de apă.

Pentru a oferi un agent de curățare
convenabil, conceput special pentru
nevoile sistemului, CLEANSYS ajută
la proceduri ușoare de întreținere
pentru AQUAPURE.

REZULTATE

Utilizează o supapă de reglare stabilă pentru a oferi Echipat cu capete cu motor dublu pentru a produce
o distribuție egală a tuturor soluțiilor aplicate în
rezultate mai bune de tratament.
* Putere de aspirație de 2,5 ori mai mare decât versiunea
toate circumstanțele de tratament.
anterioară.

Utilizare simultană cu lumină LED
Operatorul poate trata simultan doi pacienți.

Înainte

Imediat după procedură

Înainte

Imediat după procedură

