Mahdollisuudet

 Valoimpulssihoito: 5 - 30 minuuttia riippuen alueesta
 Ihonkiinteytyshoito: 10 - 15 minuuttia
 Voidaan hoitaa monia eri alueita, bikinirajat, kainalot,
sääret…jne
 Vastaa vaativienkin asiakkaiden tarpeisiin
 Hinnoittelu määräytyy hoidettavan alueen ja hoitokertojen
määrän mukaan

®

-

 Aplikaattorin hinta rakentuu sen sisältämien valähdyksien
määrän mukaan
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Hoitokerran kesto
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 Ihon kiinteytyshoito: 1 - 8 hoitokertaa, kolmen viikon välein

-

 Valoimpulssihoito: 4 - 8 hoitokertaa riippuen hoitoalueesta
ja ihotyypistä. Hoitoväli noin 6-8 viikkoa

®

Tarvittavat hoitokerrat

Naiset ja tietenkin kasvava kohderyhmä, miehet
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EFB beauté

®

Valoimpulssilaitteet!

www.efbbeaute.com

EFB beauté®,
ihokarvojen poisto ja ihonhoidot
EFB beauté® luo mahdollisuuden laajentaa
yrityksesi palveluita:

 Saat optimoitua yrityksesi aikataulun nopeiden
ja tehokkaiden hoitokertojen myötä!

 EFB beauté® - laitteiden käyttäjien on käytävä
laitekohtainen koulutus, jossa käydään läpi kaikki
hoitomuodot ja -menetelmät. EFB beauté - laitteiden
avulla voit työskennellä kevyesti ja ergonomisesti.

 Pystyt vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin - sekä miesten että naisten.

EFB beauté®,
valoimpulssin
ammattilaiset

Tarkka ja kontrolloitu EFB beauté®
valoimpulssihoito varmistaa pysyvän
ihokarvojen poiston: valon tuottama
lämpöenergia tuhoaa ihokarvatupen
ihokarvan aktiivisessa kasvuvaiheessa.
Ihokarvatuppi saadaan tuhottua vain tietyssä
ihokarvan kasvuvaiheessa. Tämän takia
tarvitaan noin 4 - 8 hoitokertaa riippuen
hoidettavasta alueesta.
 Hoidettava alue on noin 6-12 kuukaudessa
täysin karvaton.

Ihokarvatupen
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EFB beauté® – laitteiden suodatettu
valo tuottaa lämpöenergiaa
pienten suonien supistamista
varten ja asteittain hoidettuna
varmistaa hämähäkkiluomien,
pintaverisuonten (telangiectasia)
häviämisen.

(1): Tiettyihin valoimpulssilaitteisiin saatavilla oleva
erikoisaplikaattori, joka tehoaa vaaleisiin ihokarvoihin.

 Puhdistaminen

 Ilmakehä ja avaruus

 Tulosteet

 Valittavissa 1-6 eri ihotyyppiä
 Valmiit energiatasot kullekin ihotyypille
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 Teknisesti soveltuvat yrityskehityksen
näkökulmasta
 Saatavilla erilaisia lamppuja yrityksen
tarpeiden mukaan

Anthélia®, Ariane®, Adéna® - valitse oman yrityksesi
toimintaan sopivin valoimpulssihoitolaite
Laitekohtaiset ominaisuudet

Valoimpulssi tuottaa lämpöenergiaa,
joka vähentää paikallisesti melaniinin
tuotantoa iholla. Näin voidaan
häivyttää auringosta ja
ikääntymisestä johtuvia
pigmenttihäiriöitä
ja maksaläiskiä.

Pintaverisuonet*

 Tietoliikenne

 15 kansainvälistä patenttia

Tekniset ominaisuudet täyttävät standardien vaatimat kriteerit luotettavuuden, tehokkuuden,
nopeuden, käyttöturvallisuuden ja valoimpulssin tasaisen suorituskyvy suhteen.

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.

Pigmenttihäiriöt/Maksaläiskät*

 Anthélia - > Sertifioitu sairaalalaite,
EEC direktiivi 93/42/EEC
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 Tasainen energiamäärän tuotto
Vuodesta 2005 lähtien asennettu tehonsäädin
mahdollistaa tarkan tarvittavan lämpöenergiamäärän tuoton nopeudesta ja lampun iästä
huolimatta.

 Viisi valmista hoitoasetusta ihon
kiinteytyshoidoille

 Hydraulinen vesijäähdytysjärjestelmä

 Yksittäispulssi ja pulssisarja

 Suorituskyvyltään hyvin nopea

 Kaksi erilaista suodatinta

 Ergonomisesti suunnitellut aplikaattorit, jolla
pystytään varmistamaan tarkkuus ja
helppokäyttöisyys.

* Huomioitava maakohtaiset säännökset.

Valoimpulssihoito

 Laitteet ovat ISO 13485 laatusertifioitu

EFB beauté® on kosmetologi- ja sairaala-alan laitteita
valmistavan ranskalaisen yrityksen tavaramerkki. Yritys on
kehittänyt yli 20 vuoden aikana valoimpulssiteknologiaansa,
aplikaattoreita ja elektroniikkakomponentteja korkeatasoisille
tekniikan eri alojen osaajille kuten:

Yhdellä laitteella pystyt tarjoamaan asiakkaille
monta erilaista hoitomuotoa.
4 - 8 taa
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Tekniset tiedot

www.efbbeaute.com

