Aισθητική

H ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!

ΠΣΑΜΚΑ news

Το νέο Soprano Titanium αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογικά
νέα γενιά λέιζερ αποτρίχωσης!
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Συνδυάζει:
α) τη 3D τεχνολογία του Soprano ICE Platinum (3 διαφορετικά μήκη κύματος ταυτόχρονα σε μία μόνο κεφαλή),
β) τη νέα κεφαλή Quattro 3D με μεγάλο Spot Size 4cm2
για 40% πιο γρήγορες θεραπείες,
γ) δύο υποδοχές κεφαλών θεραπείας για μεγαλύτερη
ευελιξία,
δ) νέο εξελιγμένο σύστημα συνεχόμενης ψύξης (ICE
Plus™),

ε) Ο
 θόνη 15’ με λειτουργικό Android για
ακόμη πιο ευχάριστη εμπειρία για τον
ασθενή και τον χειριστή και
ζ) ν έο cloud-based έξυπνο
σύστημα διαχείρισης του
συστήματος Smart Clinic. è

Aισθητική
To Soprano Titanium και το
Soprano ICE Platinum με την
αποκλειστική τεχνολογία 3D,
συνδυάζουν το επίπεδο απορρόφησης και διείσδυσης τριών
διαφορετικών μήκων κύματος
με την καλυπτικότητα, την άνεση στη θεραπεία και το χαμηλό
κόστος συντήρησης ενός διοδικού λέιζερ.
Συγκεντρώνοντας τα πλεονεκτήματα όλων
των διαθέσιμων μεθόδων αποτρίχωσης,
προσφέρουν τέλειο αποτέλεσμα ανεξαρτήτου τύπου δέρματος και χρώματος
τρίχας και επιτυγχάνουν την πλέον σύγχρονη, ασφαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση.
Η κεφαλή laser στοχεύει ταυτόχρονα στις δομές της τρίχας και στα διαφορετικά βάθη όπου
αυτή αναπτύσσεται. Αυτό δίνει μια απόλυτα
εξατομικευμένη θεραπεία, καθώς οι διαφορετικοί τύποι δέρματος και τρίχας αντιδρούν
καλύτερα σε διαφορετικά μήκη κύματος.
Ως εκ τούτου, με τα συστήματα Soprano
Titanium και Soprano ICE Platinum η ενέργεια στοχεύει και επιφανειακά και εις βάθος,
ο πόνος είναι ακόμη λιγότερος και η θεραπεία
καθίσταται αποτελεσματική σε όλους τους
τύπους δέρματος και τρίχας.

Τ

όσο το Soprano Titanium όσο και το Soprano ICE Platinum
προσφέρουν το συνεργικό όφελος των τριών πιο αποτελεσματικών μηκών κύματος για τη λέιζερ αποτρίχωση ως εξής:

Τεχνολογία Alex: 

Τ
 ο μήκος κύματος στα 755nm παρέχει τη
μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέργειας,
κάνοντάς το ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος
τύπου και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο
λεπτές και ανοιχτόχρωμες.
Τεχνολογία Speed™: Τα 810nm είναι το κλασικό μήκος κύματος
για να προσφέρει μεγαλύτερη διείσδυση
στην τρίχα, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό
βαθμό επανάληψης παλμών και μεγάλο spot
size (2cm) για ταχύτητα στη θεραπεία.
Τεχνολογία YAG:
Τ
 ο μήκος κύματος στα 1064nm παρέχει την πιο
εν τω βάθει διείσδυση στον θύλακα της τρίχας, καθιστώντας την πλέον κατάλληλη λύση
για τους πιο σκούρους φωτότυπους δέρματος.

755nm

810nm

Dual Mode - SHRTM & HR Modes

Επιπλέον, όλη η οικογένεια των συστημάτων
Soprano διαθέτει δύο μεθόδους αποτρίχωσης, την εν κινήσει (In-Motion™) SHR τεχνολογία και τη συμβατική μέθοδο αποτρίχωσης
διοδικού laser με παλμό-παλμό, για να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η
τεχνική SHR δε, είναι η μόνη εγκεκριμένη
από τον FDA για χρήση και σε μαυρισμένα
από τον ήλιο δέρματα. zx
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1064nm

TRIO-Three In One
(Alex 755nm, Diode
810nm, Nd:YAG
1064nm)
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FACIAL
TIP
3D Κεφαλή Trio @ 10J/cm2 Φωτότυπος IV-V
Πριν και 1 μήνα Ι Μετά τη 2η θεραπεία

