Tasainen energiamäärän tuotto PATENTOITU!

Valoimpulssihoito
vaaleille ihokarvoille
ja kiinteytykseen

HR

SR

Ulostuloenergia

10 - 18 J/cm²

5 - 17 J/cm²

Hoitopään koko

7.5 cm²

3.75 cm²

610 nm - 1100 nm

475 nm - 1100 nm

1-5

1-4

Aplikaattori

Aallonpituus
Asteikko

UUS
UUT
(2)

Filtterin aallonpituusalue
«vaalea karva»
UUS
UUT
Filtterin aallonpituusalue(2)
650 nm - 1100 nm
«tumma iho»

2220326-AB

Valoimpulssihoito
tummille ihokarvoille

®

530 nm - 1100 nm

Välähdystiheys

1 välähdys / 3 sekuntia

Pulssin kesto

2 - 100 ms

Pulssintyyppi

Yksittäispulssi ja pulssisarja

Valmiit ohjelmat

49

Lampun kestoikä

30 000 tai 60 000 väläystä riippuen mallista

 Vaimentava optinen suodatin
 Vesisuodatin
Hydraulinen jäähdytysjärjestelmä Kyllä

(2) Maakohtainen
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Edition 10-2012

Vuodesta 2005 lähtien asennettu tehonsäädin
mahdollistaa tarkan tarvittavan lämpöenergiamäärän
tuoton nopeudesta ja lampun iästä huolimatta.
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© Eurofeedback

Adéna® - tekniset tiedot**

Käyttöjännite

230/115/100 V AC +/- 10%, 50/60 Hz

Koko

50 x 55 x 31 cm

Paino

28 kg

Sinun yrityksesi tukena:

** Informatiiviset tiedot

Tuplasuodatin

VALMISTAJA:
ELEDIS Innovation
ZI de la Petite Montagne Sud
1-3 Rue du Mâconnais
CE1724
91017 Evry Cedex
France
				
www.efbbeaute.com
 contact@efbbeaute.com
+33 (0)1 60 86 26 26

Tehokas
& Turvallinen

Adéna® on EFB beauté

®

valoimpulssilaitteiden pienin malli.
Se on pienestä koostaan huolimatta tehokas
ja helppo sijoittaa hoitohuoneeseen,
joko pöydälle tai laitetelineeseen.
Lisävarusteena on saatavilla pysyvään vaaleiden ihokarvojen poistoon ja anti-age hoitohin
tarkoitettu erikoisaplikaattori.
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Adéna® - suorituskyvyltään tehokas EFB beauté®
valoimpulssilaite. Hoitomuotoja sekä kasvoille että vartalolle...
 Valoimpulssihoito (HR)
Pysyvään tummien ihokarvojen
poistoon. Soveltuu kaikille
ihotyypeille.

 Nopeus     
Jopa 1 välähdys / 3 sekuntia
 Turvallisuus     
Kaksinkertainen optinen suodatin

 Ihon kiinteytys ja Anti-age (SR)
- Vähentää näkyvästi ryppyjä
		 ja juonteita

 Tarkkuus     
Kestävä laatu ja pysyvä suorituskyky

 Valoimpulssihoito
vaaleille ihokarvoille (SR)
Pysyvään vaaleiden ihokarvojen
poistoon. EFB beautén
patentoitu menetelmä ja
tekniikka.
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- Stimuloi elastiiniin ja
		 kollageenin tuotantoa
- Kiinteyttää ja tasoittaa ihoa

Ryppyjen ja juonteiden hoito
 Ihon nuorentaminen* (SR)
- Vähentää ikääntyminen
		 merkkejä
- Vähentää punaisuutta
- Kirkastaa ihoa ja häivyttää
		 iästä johtuvia pigmenttiläiskiä
 Ennen hoitoa
(1) : Adéna® - valoimpulssilaitteeseen on saatavilla lisävarusteena erikoisaplikaattori, joka tehoaa vaaleisiin ihokarvoihin

Adéna® - valoimpulssilaitteen vahvuudet:

 Yhden hoitokerran jälkeen

Valoimpulssihoito
Tarkka ja kontrolloitu EFB beauté®
valoimpulssisysteemi pysyvään
ihokarvojen poistoon. Valon tuottama
lämpöenergia tuhoaa ihokarvatupen
ihokarvan aktiivisessa kasvuvaiheessa.
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Ihon kiinteytys
ja Anti-age
EFB beauté® tarjoaa laitepohjaisen ratkaisun
ihon pintakerroksen (dermis) stimulointiin.
Valoimpulssi vaikuttaa ihon koostumukseen
ja ryppyihin aktivoimalla fibroblasteja, jotka
saavat aikaan korjaavan, nostavan ja
kiinteyttävän vaikutuksen.

1 - 8 rtaa
ke
hoito

 Tummien ja vaaleiden ihokarvojen pysyvään poistoon (vaatii keskiarvoisesti noin 6 hoitokertaa)
 Testatut tuotteet ja todistettu hoitotulos
 Turvallinen ja tuottaa tulosta 1-5 eri ihotyypeillä
 Neljä erilaista hoitomuotoa
 Hellävarainen
 Yksinkertainen aplikaattorin vaihto
 Ihokarvojen poistoon suunniteltu aplikaattorin koko on 7.5 cm2
 Käytännöllinen ja yksinkertainen käyttää
 Helppo huoltaa ja pitää kunnossa
 ISO 9001 ja ISO 13485 laatusertifioitu.

Huolto ja takuu
 Kahden (2) vuoden takuu, osat ja toimipisteessä suoritettu huoltotyö (kuluvat osat eivät sisälly takuuseen)
 Pidennetty takuu mahdollinen kolmeen (3) tai viiteen (5) vuoteen asti
 Puhelin tuki

