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έχρι χθες η αποτρίχωση με λέιζερ είχε κάποιους
απαράβατους κανόνες και περιορισμούς,
που σχετίζονταν κυρίως με τον τύπο του δέρματος,
της τρίχας μας, αλλά και με τον ήλιο. Σήμερα,
το νέο Soprano Ice Platinum φέρνει την επανάσταση στην
αποτρίχωση και σπάει τους κανόνες.
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• ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
Πρόκειται για ένα βραβευμένο σύστημα λέιζερ αποτρίχωσης, αφού το Soprano Ice Platinum είναι το πρώτο, και το
μοναδικό στον κόσμο, που συνδυάζει τρεις διαφορετικές
τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματά τους σε μία συσκευή:
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ALEX (τεχνολογία Αλεξανδρίτη): Ιδανική για τους περισσότερους τύπους και τις αποχρώσεις
τρίχας, κυρίως για τις πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ SPEED (τεχνολογία διοδικού λέιζερ):
Ιδανική για μεγάλη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη
θεραπεία.
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ YAG: Ιδανική για μεγαλύτερη διείσδυση στην τρίχα και η πλέον κατάλληλη για τους πιο σκουρόχρωμους τύπους δέρματος.
Έτσι, μπορούμε πλέον να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τον τύπο δέρματος και τρίχας που διαθέτουμε, αφού με το Soprano Ice Platinum η θεραπεία εξατομικεύεται ακόμα περισσότερο.

ΜΟΝΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το Soprano Ice Platinum είναι η νέα επαναστατική
μέθοδος αποτρίχωσης που θα σε εντυπωσιάσει.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Η συσκευή Soprano Ice Platinum συνδυάζει συγχρόνως τα τρία πιο αποτελεσματικά
μήκη κύματος λέιζερ για αποτρίχωση, στοχεύοντας ταυτόχρονα στις δομές της τρίχας, καθώς και στα διαφορετικά βάθη όπου αυτή αναπτύσσεται. Έτσι παρέχει απόλυτα εξατομικευμένη θεραπεία, καθώς οι διαφορετικοί τύποι δέρματος και τρίχας
αντιδρούν καλύτερα σε διαφορετικά μήκη κύματος. Επιπλέον ενσωματώνει και την
αποκλειστική, παγκοσμίως αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη μέθοδο αποτρίχωσης SHR, η οποία αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία του δέρματος, μέχρι να φτάσει
στο επίπεδο καταστροφής του θύλακα της τρίχας, και δεν επιτρέπει την αναδημιουργία της, ενώ παρέχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια από εγκαύματα και είναι εντελώς
ανώδυνη, καθώς η κεφαλή του λέιζερ βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με το δέρμα και διαθέτει ειδικό ψυκτικό μηχανισμό. Η τεχνική SHR αποτελεί τη μόνη εγκεκριμένη από το
FDA για χρήση και σε μαυρισμένα από τον ήλιο δέρματα.
• ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
- Αποτελεσματική, ανώδυνη και ασφαλής αποτρίχωση για κάθε τύπο τρίχας.
- Μεγαλύτερη ταχύτητα, χάρη στη μεγάλη κεφαλή θεραπείας.
- Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας.
- Δυνατότητα αποτρίχωσης και των πιο δύσκολων περιοχών, χάρη στην ποικιλία
των κεφαλών του. Σ.Α.

