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twarz

TECHNOLOGIA:

WSKAZANIA

Multiaplikacyjna platforma laserowa najnowszej generacji.

Harmony XL PRO special edition ma ponad 65 wskazań

Obsługuje różne typy laserów i innych źródeł światła takich

potwierdzonych certyfi katem FDA. Do najważniejszych należą:

jak: laser Er: YAG 2940 nm, Er: Glass 1540 nm, Q-Switch

• Resurfacing skóry

1064nm i 532 nm, Nd:YAG 1064 nm, światło podczerwone

• Redukcja zmarszczek

NIR, IPL, UV, LED, ultradźwięki Impact i Dye Vl oraz najnowsze

• Redukcja blizn potrądzikowych i pochirurgicznych

głowice z edycji specjalnej ClearSkin oraz Dye-VL

• Redukcja rozstępów

KATALOG
2021

• Fotoodmładzanie
To użytkownik komponuje urządzenie dostosowane do

• Redukcja rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

potrzeb swoich pacjentów i charakteru swojej działalności,

• Usuwanie niewielkich zmian skórnych (w poziomie skóry lub

wybierając spośród ponad 30 głowic. Harmony XL PRO dzięki

nieznacznie ponad).

możliwości rozbudowy rozwija się wraz z naszą działalnością.

• Usuwanie tatuaży wszystkich kolorów
• Zmiany pigmentacyjne płytkie i głębokie

92

us

Dzięki temu urządzenie się nie starzeje, a nasza oferta jest za-

• Frakcyjny, nieablacyjny remodeling skóry

wsze aktualna. To szczególnie ważne na szybko rozwijającym

• Odmładzanie

się rynku medycyny estetycznej.

• Poprawa jędrności skóry

Wprowadzenie kolejnej technologii na Harmony XL PRO

• Rozstępy

Special Edition jest korzystniejsze finansowo, aniżeli zakup

• Teleangiektazje, pajączki na nogach

wolnostojącego odpowiednika.

• Port Wine Stains

• Melasma

ipl

• Naczyniaki rubinowe
• NAJNOWSZE GŁOWICE CLEARSKIN PRO
ORAZ DYE-VL PRO

laser

• SYSTEM MULTIAPLIKACYJNY
• PONAD 65 WSKAZAŃ POTWIERDZONYCH
CERTYFIKATEM FDA

podczerwień ir

• Naczynia na twarzy o dużej średnicy
• Trądzik różowaty
• Poikilodermia
• Malformacje naczyniowe
• Zaburzenia pigmentacyjne
• Hiperpigmentacje
• Piegi

• MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY URZĄDZENIA

• Plamy soczewicowate

W CZASIE

• Plamy café au lait

• KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PACJENTA

• Usuwanie owłosienia - epilacja o długotrwałym lub

• Trądzik
• MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA TECHNOLOGII DLA

permanentnym efekcie

MAKSYMALIZACJI EFEKTÓW

• Leczenie zapalenia okołomieszkowego

• SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA LICZNYMI

• Napinanie i zagęszczanie skóry

BADANIAMI KLINICZNYMI

• Dla fototypów skóry I –IV
• Termolifting
• Wypełnianie zmarszczek i bruzd

Dowiedz się więcej na www.harmonyxl.pl
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