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Orvosi
Esztétika

Soprano Titanium
Lézeres szőrtelenítés. Újragondolva.
A legmodernebb lézeres szőrtelenítő berendezés, mely kiemelkedő
klinikai eredményekkel bír, gyors és egyszerűen kezelhető. A
Soprano Titanium a 3 hullámhossz előnyeit felhasználva javítja
a páciensélményt és - a kezelési idő lerövidítésével - gyorsabb
megtérülést biztosít. A leginnovatívabb megközelítés a
professzionális szőrtelenítés világában.
•
•

•
•

Quattro kézidarab, mely kiemelkedően nagy, 4 cm2-es
kezelőfejjel rendelkezik.
Az ICE Plus technológia segítségével folyamatosan hűti a bőrt
és egy előre beállított hőmérséklet-tartományon belül tartja a
kezelés teljes hossza alatt.
Két csatlakozóval rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy két
kézidarab legyen folyamatosan csatlakoztatva a készülékhez.
A felhasználóbarát szoftvernek és a 15' Android képernyőnek
köszönhetően a rendszer könnyen kezelhető és gyorsan
megtanulható.

CLINICALLY
PROVEN

Soprano ICE Platinum
3 az 1-ben szőrtelenítés
A lézeres szőrtelenítéshez legalkalmasabb 3 hullámhossz Alexandrit, Dióda és Nd:YAG - kombinálásával kiemelkedő
eredményeket ér el a mono rendszerekkel szemben.
•
•

•

•
•

Fájdalommentes kezeléseket tesz lehetővé.
Az Alma Lasers szabadalmaztatott SHRTM technológiája
lehetővé teszi, hogy a kézidarabot mozgatva végezzen
gyorsabb kezeléseket.
3 az 1-ben kézidarabja segítségével egyszerre kezelhet három
hullámhosszal: 755nm, 810nm & 1064nm, mely bármely bőr- és
szőrtípuson hatékony.
ICETM technológiája kontakt hűtést tesz lehetővé.
A test bármely területét kezelheti.
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Harmony XL Pro
Széleskörű felhasználásra
Multiplatform készülék, mely lehetővé teszi, hogy kezeléseit olyan
mértékben bővítse, ahogyan vállalkozása növekszik.

•

•

•
•

A készülékkel 65-féle FDA tanúsítvánnyal rendelkező kezelést
végezhet. Többek között bőrfeszesítésre, vaszkuláris elváltozások
kezelésére, pigmentfolt és tetoválás eltávolítására, akne és
hegkezelésre is alkalmas.
A készülék segítségével különböző technológiák állnak
rendelkezésére, melyeket kombinálhat a látványosabb
eredmények elérése érdekében.
ClearLift 4D kézidarab segítségével kontrolálhatja, hogy milyen
mélységben kezeli a bőrt.
ClearSkin – a lézerfejet hűtött vákuum technológiával kombináljuk
az akne kezelésekhez.

Accent Prime
Alakformálás felsőfokon
A legmodernebb testkezelő készülék, mely az ultrahangos és
rádiófrekvenciás technológiát kombinálva végez alakformálást
és bőrfeszesítést. Személyre szabott kezeléseket tesz lehetővé
hosszantartó eredményekkel.

•

•
•
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Irányított ultrahang technológia kombinálva az AlmaWave
40.68MHz rádiófrekvenciás technológiával a tartós
eredményekért.
Jelentősen lecsökkenti a kezelési időt.
UltraSpeed kézidarab - nagy lefedést tesz lehetővé.
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40.68
MHz

Pixel CO2
Frakcionált és fókuszált kézidarabokkal
Sokoldalú készülék bőrgyógyászati és esztétikai eljárásokhoz. Az ablatív és
termikus hatást ötvözve személyre szabott kezeléseket tesz lehetővé.

•
•
•

Nagyteljesítményű 30/60 wattos Pixel CO2 lézer platform a bőr
megújításához, feszesítéséhez, hegek és sérülések eltávolításához.
Fejlett lézerszkenner
Optimális kezelési eredmények minimális szövetkárosodással,
rétegenkénti ablációval, a kezelés mélységének szabályozásával.

Legato II
Teljeskörű hegkezelés
A készülék a frakcionált ablatív lézeres technológiát kombinálja az
IMPACT hatóanyagbevitellel a hegek, striák és különböző bőrhibák
kezelésére.
•
•
•
•

Minimális regenerálódási idő.
Hatékony hegek, striák, bőrhibák ellen.
Frakcionált mikroplazma technológia
Kozmetikumok bejuttatása IMPACT technológia segítségével.
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Esztétika
A termékcsaládot az Alma Lasers esztétikai bőrgyógyászati
kezelésekhez tervezte. A készülékek gyors és látványos
eredményeket biztosítanak.

PICO CLEAR
Pikoszekundumos lézer
A PICO CLEAR elhozta a mély pigmentkezelések új korszakát.
Kiemelkedő eredményeket ér el a színes tetoválások és jóindulatú
pigmentált elváltozások kezelésében. Látványos változások érhetők
el már néhány kezeléssel.
•
•
•
•
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Legrövidebb pikoszekundumos készülék a piacon.
Átfogó megoldás pigmentfolt eltávolításhoz és a bőr
megújításához.
Csúcsteljesítmény
Különböző hullámhosszok.
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ALMA-Q
Legnagyobb teljesítményű lézer
Az ALMA-Q bemutatja a legerősebb Nd:YAG lézert, mellyel 3
különböző üzemmódban kezelhet; Q-kapcsolt, hosszú impulzusú és
kvázi hosszú impulzusú üzemmódban.

•

•
•
•

Erőteljes és sokoldalú megoldás olyan esztétikai bőrgyógyászati
kezelésekhez mint az érrendszeri, pigmentált elváltozások,
tetoválások eltávolítása vagy a bőrfiatalítás.
Legnagyobb teljesítmény.
3 üzemmód: Q-kapcsolt, hosszú impulzusú és kvázi hosszú
impulzusú technológia.
Biztonságos és hatékony minden bőrtípuson.

SINON II
Q-kapcsolt rubin lézer
A SINON II Q-kapcsolt rubin lézer 694 nm-es hullámhosszal
és kiemelkedően rövid impulzusokkal (20 nsec) egy rendkívül
biztonságos és precíz megoldás a pigmentfoltok és színes tetoválások
eltávolítására.
•
•
•

Biztonságos és pontos lézeres kezeléseket tesz lehetővé.
Magas ismétlésszám
Alkalmas minden bőrtípusra, beleértve a sötétebb
bőrtípusokat is.
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EXCIMER 308
Monokróm UVB Terápia
Hordozható rendszer intenzív monokróm UVB terápiához,
a bőr autoimmun betegségeinek - mint a pszoriázis vagy a
vitiligo - kezelésére.
•
•
•

Klinikailag bizonyított hatékonyság pszoriázis és vitiligo
kezelésében.
Kicsi, hordozható, könnyen kezelhető készülék.
Költséghatékony technológia.

ARION
Klasszikus megoldás
lézeres szőrtelenítéshez
Az ARION szőrtelenítő lézer a legnagyobb teljesítményű
Alexandrit lézer a piacon.

•
•
•
•
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Gyors és nagy teljesítményű Alexandrit lézer a hatékony
szőrtelenítéshez és pigmentfolt kezeléshez.
Magas ismétlésszámmal dolgozik.
A különböző spot méretek egyszerűen váltogathatók.
Szkenner a nagy testfelületek kezelésére.
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IDAS
Zöld mobil lézer
Nagy teljesítményű, hordozható, 532 nm hullámhosszú LBO
lézerrendszer, melyet kifejezetten az arc és a testfelszín vaszkuláris
elváltozásainak kezelésére terveztek.
•
•
•
•

Hordozható LBO lézer rendszer.
8 wattos csúcsteljesítmény, rövid impulzusok a hatékony
kezelésekhez.
Könnyű, kompakt kialakítás.
Szállítás után azonnal üzemkész.

BURANE II / BURANE II XL
Klasszikus Erbium YAG lézer
A klasszikus Erbium YAG lézer esztétikai ablációhoz. A lézer
ideális bőrfiatalításra, hegek, jóindulatú bőrelváltozások
eltávolítására.

•
•

A 2940 nm-es Erbium YAG lézerrendszer precíz ablációt kínál a
környező szövetek termikus károsodása nélkül.
3 üzemmód: ablatív, termikus és kombinált.
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Sebészet
10

Minimálisan invazív lézeres megoldások
nőgyógyászok, fül-orr-gégészek, bőrgyógyászok
és plasztikai sebészek részére.
Our Portfolio

FemiLift
Nőgyógyászati lézer
Korszerű, minimálisan invazív, járóbeteg ellátásban végezhető
nőgyógyászati kezelések bármely korosztály számára.

•

•
•

Minimálisan invazív CO2 lézeres megoldás olyan nőgyógyászati
problémákra mint a stressz inkontinencia, hüvelyszárazság, tág
hüvely problémája vagy a visszatérő fertőzések.
Fájdalommentes, járóbeteg ellátásban végezhető kezelések.
Kézidarabok széles választéka: előre beállított robotikus
kézidarab, normál és Slim kézidarabok a különböző anatómiai
struktúrákhoz, bőrfeszesítő és hüvelyszűkítő kézidarabok.
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BeautiFill by LipoLife
Lézeres zsírleszívás, bőrfeszesítés
és visszatöltés.
Teljeskörű megoldás zsírleszíváshoz, bőrfeszesítéshez és
zsírvisszatöltéshez. Tökéletes kombináció, könnyen szállítható
rendszer.

•
•
•

95%-nál magasabb zsírsejt vitalitás
A kezelési idő lerövidítése érdekében egyidejű zsírleszívás és
bőrfeszesítés.
Hőmérsékletszabályozó, arcfeszesítő kézidarab a kiemelkedő
eredményekért.

ENTelligence
Fül-orr-gégészeti lézer
ENTelligence széleskörű felhasználásra, műtéti eszközök és
kézidarabok széles választékával.

•
•
•
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CO2 technológiás sebészeti lézer fül-orr-gégészeti és szájsebészeti
beavatkozásokhoz.
Ablációhoz, koagulációhoz és vaporizációhoz.
Rétegenkénti abláció, optimális kezelési eredmények minimális
szövetkárosodással.
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VascuLife
EVLA by ALMA
A legbiztonságosabb és leghatékonyabb megoldás érkezeléshez.
Kis és nagy visszerek pontos és teljeskörű kezelése kiváló klinikai
eredményekkel.

•
•
•

1470nm hullámhosszú dióda – ideális EVLA tumescent
technológiákhoz.
Egyedülálló robotikus visszahúzó rendszer a stabil, precíz,
biztonságos és gyors kezelésekhez (GSV,SSV).
Homogén abláció és azonnali érlezárás a 360 Angel lézerszál
segítségével.

Our Portfolio

13

Alma
Beauty
Az Alma Beauty termékcsalád ötvözi az orvosesztétikai
termékcsalád kiemelkedő klinikai tapasztalatát és sikereit a
modern esztétikai szolgáltatásokkal.
Legfőbb célunk a természetes szépség fenntartása és
helyreállítása.
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ALMA BEAUTY RESHAPE
Kombinált technológia
A rádiófrekveciás és ultrahangos technológiák kombinálásával
kiemelkedő eredményeket érhetünk el az arc- és testkezelések
területén.

•
•
•
•

Kombinált technológia a látványosabb eredményekért.
Csúcskategóriás technológia megfizethető áron.
Teljeskörű megoldás test- és arckezelésekhez.
Könnyű használat, kényelmes kezelések.
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ALMA BEAUTY REJUVE
Széleskörű bőrgyógyászati
felhasználásra
Kimagasló eredményekkel bíró bőrfiatalító megoldás, melyet
világszerte több, mint 5000 klinika használ.
•
•
•

A Dye-PL és AFT technológiák lehetővé teszik a hatékony
pigmentfolt eltávolítást és a vaszkuláris elváltozások kezelését.
Nagy teljesítményű NIR technológia a bőr fiatalításához és
feszesítéséhez.
Könnyen kezelhető, szállítható rendszer.

ALMA BEAUTY REMOVE
Hatékony szőrtelenítés
A 810 nm-es Dióda lézeres technológia és az SHR
kombinációjával a REMOVE egy igazán megbízható,
biztonságos és hatékony szőrtelenítő.
•
•
•
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810nm-es lézeres technológia
Az Alma saját szabadalma: SHRTM technológia
Kétféle üzemmód: SHR & HR
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ALMA BEAUTY SPADEEP
Rádiófrekvenciás készülék
Rádiófrekvenciás technológia arc- és testkezelésekhez, a bőr
feszesítéshez és fiatalításához.

40.68
MHz

•
•

•
•
•

Innovatív, nagy teljesítményű rendszer.
Az Alma szabadalmaztatott unipoláris technológiája és
az AlmaWave 40.68MHz lehetővé teszi a szövetek mély és
biztonságos felmelegítését.
Hosszantartó eredmények.
Különböző kézidarabok különböző páciensekhez, testfelületekhez és
problémákhoz.
Kezelések 4 különböző szövetmélységben.

ALMA BEAUTY REBOOST
IMPACT technológia
Azonnali, látványos eredmények a bőrhibák kezelésében.

•
•
•
•

A PixelPen technológiával kombinált akusztikus rezgések lehetővé teszik
a kozmetikumok megfelelő bejuttatását a bőrbe.
Egyedülálló Youth Box kezelőkészlet csúcsminőségű kozmetikumokkal.
Az év bármely szakában biztonságosan végezhető kezelések.
Minden bőrtípus számára megfelelő.
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For You. For Life.
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Az Alma Lasers saját szabadalmaival a világ egyik leginnovatívabb
lézer, rádiófrekvenciás és ultrahangos termékgyártója.
Termékkínálata lefedi a sebészet és az esztétika teljes területét.
Forradalmi újításai, saját fejlesztései mellett nagy hangsúlyt fektet
a biztonságra és a komplex kezelési lehetőségek megvalósítására.

Az Alma Lasers
a világ 5 legnagyobb
lézergyártójának
egyike.

Alma Lasers Magyarország
1112 Budapest, Budaörsi út 41.
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