
Erősebb, gyorsabb, egyszerűbb

Lézeres szőrtelenítés, Újragondolva.



A legmodernebb megközelítés a szőrtelenítésben, mely ötvözi a tökéletes 
eredményeket és a páratlan kényelmet. A 4 cm2-es kezelőfejnek és fejlett kontakt 
hűtési rendszerének köszönhetően a kezelések gyorsabbak és fájdalommentesek,  
így a lézer jelentősen jobb megoldást kínál a kezelő és a páciens számára egyaránt.
A Soprano Titanium a három kombinált hullámhossz előnyeit kiaknázva javítja 
a páciensélményt, rendkívül látványos eredményei és rövidebb kezelései pedig 
gyors megtérülést tesznek lehetővé. 

Bemutatkozik a Soprano Titanium

A Soprano
Titanium
Rendszere

2 Soprano Titanium/

Egyedülállóan nagy kezelőfej

40%-kal gyorsabb!
A Soprano Titanium bemutatja a Quattro 3D kézidarabot, 
mely egyedülálló  4 cm2-es kezelőfejjel rendelkezik, így egy 
600 cm2-es területen is használható. A kézidarab gyorsabbá, 
fájdalommentessé és kényelmessé teszi a kezeléseket mind a 
páciens, mind a kezelő részére. 

Két csatlakozó

Rugalmasabb, Egyszerűbb!
A Soprano Titanium az első Soprano lézeres szőrtelenítő, mely 
két csatlakozóval rendelkezik, így lehetővé teszi, hogy egyszerre 
két kézidarab legyen csatlakoztatva a lézerhez, így rugalmasan 
és gyorsan válthat kézidarabot kezelések közben. 
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15' Android Képernyő

Felhasználóbarát és egyszerű
A 15' Android képernyővel felszerelt Titanium előre beállított 
paramétereivel egyszerű használatot biztosít. 

Kontakt hűtés
Az ICE Plus egy fejlett technológia, mely folyamatos kontakt 
hűtést tesz lehetővé. A bőr hőmérsékletét a kezelés teljes hossza 
alatt egy ellenőrzött tartományon belül tartja, így biztosít 
fájdalommentes és kényelmes szőrtelenítést.
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Az Alexandrit hullámhossz a legkülönfélébb szőrszálak kezelését teszi 
lehetővé. Kifejezetten alkalmas a világos és vékony szőrszálak eltávolítására.

ALEX 
755nm 

Az SHR™ az Alma szabadalmaztatott szőrtelenítő technológiája. Az 
egyetlen klinikailag bizonyítottan fájdalommentes szőrtelenítő módszer 
minden bőrtípusra, beleértve a sötétebb tónusokat és a napbarnított bőrt 
is. Gyors impulzusainak köszönhetően a lézer fokozatosan melegíti fel és 
károsítja a szőrtüszőket, miközben megakadályozza a környező szövetek 
károsodását. Az SHR™ lehetővé teszi a szőrtelenítést az év bármely 
részében az összes bőrtípuson. 

A 810nm a klaszzikus hullámhossz a lézeres szőrtelenítésben, mellyel 
biztonsággal kezelhetjük a karok, a lábak, az orca és az áll területét is.

SPEED 
810nm 

A YAG 1064 az ideális hullámhossz a sötétebb bőrtípusok kezeléséhez. A 
1064nm mélyen, közvetlenül a hajhagymában nyelődik el, így alkalmas  az 
olyan kényes területek kezelésére is, mint a hónalj.

YAG 
1064nm 

SHR™
technológia

Együttműködő 
Technológiák. 
Kimagasló 
Eredmények.

3D 
Bemutatkozik a Soprano Titanium exkluzív 3D 
technológiája, mely a lézeres szőrtelenítéshez 
legalkalmasabb három hullámhosszt egyesíti egyetlen 
kézidarabban, így egyszerre célozza meg a szőrtüszőt 
különböző anatómiai mélységekben.
A Soprano Titanium a napjainkban elérhető 
legbiztonságosabb és leghatékonyabb szőrtelenítő 
megoldás. 

CLINICALLY
PROVEN
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Quattro4
A Soprano termékcsalád legexkluzívabb kézidarabja, mely 4 cm2 -es kezelőfejének és a 
három hullámhossz kombinációjának köszönhetően jelentősen lerövidíti a kezelésiidőt. 

Biztonságos, hatákony, gyors és fájdalommentes kezeléseket tesz lehetővé. 

TRIO - 3 az 1-ben

Ezzel a kézidarabbal egyszerre használhatja a lézeres szőrtelenítéshez használt 
három leghatékonyabb hullámhosszt. 2cm2-es kezelőfeje különböző anatómiai 
mélységekben melegíti fel a szőrtüszőket, így biztosítva hatékony kezeléseket.

3D és 40%-kal gyorsabb!

Kézidarabok
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SPEED™ 810 - Gyorsabban!

Végezzen el több kezelést rövidebb 
idő alatt ezzel a nagy kezelőfejjel 
rendelkező kézidarabbal! Gyorsabban 
kezelhet vele nagy területeket anélkül, 
hogy lemondana a biztonságról vagy a 
hatékonyságról. 

COMPACT 810 

Ergonomikus és könnyű kézidarab 
kisebb területek kezeléséhez. 

DIODE LASER YAG 1064 
 
A YAG 1064 az ND: YAG hullámhosszt 
használva lehetővé teszi a sötétebb 
bőrszínnel rendelkező páciensek 
kezelését.

ARCKEZELŐ HEGY 

A nehezen elérhető területek
 mint a fül vagy az orr kezeléséhez.

ELDOBHATÓ HIGIÉNIKUS VÉDŐ 

10 db-os csomagban kapható 
higiénikus védő az intim területek 
kezeléséhez. 

DIODE LASER ALEX 755nm

Nagy teljesítményű 755 nm-es 
kézidarab, mely alkalmas a világos 
és vékony szőrszálak kezelésére is. 
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4 cm2 -ES KEZELŐFEJ

KLINIKAILAG BIZONYÍTOTT  3D TECHNOLÓGIA

KÉT CSATLAKOZÓ

ICE PLUS™  KONTAKT HŰTÉS

SMART CLINIC 

NEM HASZNÁL DRÁGA FOGYÓANYAGOT

FELHASZNÁLÓBARÁT NAGY  KÉPERNYŐ 
ELŐRE BEÁLLÍTOTT PARAMÉTEREK

MINDEN BŐRTÍPUSRA, NAPBARNÍTOTT BŐRRE IS

Lézeres szőrtelenítés, Újragondolva.


