


2006’dan bu yana Sektöre yön verdik.Yön 
vermeye davm ediyoruz.

Dünya markalarını Türkiye’yle tanıştırıp en 
uygun fiyatlarla satış yaptık!

40 kişiden fazla çalışma arkadaşlarıyla 
sektörde yer aldı. Ekibimizi arttırmaya 

devam ediyoruz.

5.000’den fazla öğrenci yetiştirdik. Yetiş-
tirmeye devam ediyoruz.

Türkiye’de 70000’den fazla güzellik 
salonuyla çalıştık. Çalışmaya devam 

ediyoruz.

BİZİ TERCİH EDİP AİLEMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..



Hayat sizinle güzel
2006’dan beri;

BİZİ TERCİH EDİP AİLEMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..



Hayat

Prokomed

     HAYAT PROKOMED KOZMETİK ve EĞİTİM 2006 yılından bu yana faaliyet 
göstermektedir. Profesyonel kozmetik ürünleri ve bakım ekipmanları, güzellik 
salonu ekipmanları, cihazları ve milli eğitim bakanlığına bağlı mesleki eğitim 
kursumuz ile profesyonel kozmetik sektörünün lider kuruluşu olmayı başaran 
Hayat Prokomed Kozmetik, ürün çeşitliliği, kalite anlayışı ve satış sonrası hizmetleri 
ile Türkiye’nin saygın firmaları arasında yer alarak sektöre katma değer sağlamaya 
ve yeni açılımlar yaratmaya devam ediyor. 
  Hayat kozmetik ISO9001 belgesi ile hem satış hemde eğitim kalitesini 
belgelemiş alanındaki ilk kurumdur. 
   Kuruluşu ile aynı yıl MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA bağlı olarak ŞEVVAL 
ÖZÇELİK GÜZELLİK UZMANI YETİŞTİRME KURSUNU faaliyete geçirerek 
sektöre iyi donanımlı ve bilinçli uzmanlar yetiştirmeye devam etmektedir. Eğitim 
kurumu faaliyet alanları arasında Güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, profesyonel 
makyaj ve güzelliğe dair birçok programı kapsamaktadır. 
    2017 yılı itibari ile AKREDİTE olmuş kurumlar arasına giren T.C M.E.B Özel 
ŞEVVAL ÖZÇELİK GÜZELLİK UZMANI YETİŞTRME KURSU uluslararası 
geçerliliği olan akıllı sertifika ve akıllı kimlik kartı uygulamasına başlamıştır.
   Tüketici odaklı yaklaşımı ile sektörün ihtiyaç ve beklentilerini her noktada 
ürünlerine ve hizmetlerine en iyi şekilde yansıtan Hayat Kozmetik, güzellik 
salonu yeni eğilim ve trendlerini öngörerek tüm İthalat, üretim ve hizmet süreçlerini
sürekli geliştiriyor. Yenilikçi çizgisi ile modern üretim ve pazarlama anlayışını 
sektördeki deneyimi ile birleştiren Hayat Kozmetik, aynı zamanda kozmetik
sektöründe standartları sürekli yükseltmeyi hedefliyor. 
  Uzmanlık ve kaliteden ödün vermeden ürünlerini, salonlarında farklılık 
yaratmak isteyenlere karlılık esası çerçevesinde sunan Hayat Kozmetik, birbirinden 
özel seçeneklerini geniş ürün gruplarında yansıtıyor. Epilasyon cihazlarından zayıfla
ma cihazlarına, vücut bakım cihazlarından cilt gençleştirme cihazlarına, kalıcı 
makyaj cihazlarından cilt ve vücut bakım ürünlerine kadar birbirinden özel
tercihler sunan Hayat Kozmetik, onlarca farklı uygulamayı güzellik mekânları 
ile buluşturuyor. 
  Cilt ve vücut bakımında dünya markası olan  HISTOMER Italy ürün 
yelpazesi ile profesyonellere hizmet vermektedir. 
     Kalıcı makyaj eğitim programında ve satışında ise yine dünya devi olan MEI-CHA 
U.S.A cihazları, pigmentleri ve sarf ürünlerinin tüm Türküye genelinde dağıtımını 
gerçekleştirmektedir. 
  Protez tırnak eğitimlerimiz ve satışımız Avrupa Sağlık Örgütü tarafından 
onaylı ABC NailStore ürünleri ile devam etmektedir. 
  Hayat Kozmetik tüm Türkiye genelinde beş bine yakın işletmede makine,
donanım ve profesyonel kozmetik ürünü ile Türkiye’yi sarıyor. Sektördeki yenilikleri
ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek, ürün ve cihhazların genel kalitesinde 
çıtayı sürekli yükseltiyor.



HAYAT PROKOMED COSMETICS and EDUCATION
shows. Professional cosmetic products and care equipment, beauty
training, equipment and vocational training
to be the leading provider of professional cosmetics sector with our course
Life Prokomed Cosmetics, product variety, quality and after-sales services in 
Turkey with reputable contractors to provide added value to the sector taking 
place and continues to create new expansions. Life cosmetics ISO9001 
certificate with the quality of both sales and training is the first institution in the 
documented field.In the same year as the establishment of the Ministry of 
National Education, ŞEVVALOZCELIK BEAUTY EXPERTISE The sector 
continues to train well-equipped and conscious experts. EducationThe areas 
of activity of the institution include Beauty expertise, permanent makeup, 
professionalMany programs on makeup and beauty.
 As of 2017, it has become one of the institutions that have been ACCREDITED.
ŞEVVAL ÖZÇELİK BEAUTY SPECIALIST EXPERIENCE COURSE 
international
has started the smart certificate and smart ID card application.
Consumer-oriented approach to the sector’s needs and expectations at every 
point Life Cosmetics, beauty that best reflects their products and services
hall for all import, production and service processes by anticipating new trends 
and trends continuously improving. Modern production and marketing 
approach with innovative line Life Cosmetics that combines with experience in 
the industry, but also cosmetics industry aims to continuously raise standards.
Expertise and quality without sacrificing products, halls Hayat Cosmetics, 
which offers the ones who want to create within the framework of profitability 
basis, reflects their special options in wide product groups. Weakened hair 
removal devices MA devices, body care devices, skin rejuvenation devices, 
permanent from makeup devices to skin and body care products Life 
Cosmetics, offering dozens of different beauty venues to practice brings 
together.HISTOMER Italy product, a global brand in skin and body care serves 
the professionals with its range. MEI-CHA, the world’s giant in permanent 
make-up training program U.S.A devices, pigments and consumables are 
distributed throughout Turkey.
It realizes. Prosthetic nail training and sales by the European Health Organizati-
on is continuing with approved ABC NailStore products.
Life close to one thousand five machines in operation across all cosmetic Tukey,
Turkey wraps with equipment and professional cosmetic products. Innovations 
in the industry and by following the technological developments continuously, 
in the general quality of products and products
The bar is constantly raising.
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İÇİNDEKİLER | INDEX

VÜCUT BAKIM SİSTEMLERİ | BODY CARE SYSTEMS
CRYO CELL CRYO II 
CRYO CELL CRYO IIII 
VSHAPE PLUS VS+ 
HIFU BODY ZAYIFLAMA CİHAZI
VRL VAGINAL TIGHTENING 
CERES RF&KAVİTASYON CİHAZI 
LUNA SMART 
PROKOMED PSF ELEKTRO THERAPY 
POWER PLATE CİHAZI 
LENF DRENAJ  
FLEXION G5 MASAJ VE VÜCUT TOPARLAMA CİHAZI 
SPA YOSUN BATTANİYESİ

LAZER SİSTEMLERİ | LASER SYSTEMS 
HELENISS   ICE TOUCH DIODE EPİLASYON 
HELENISS  WHITE DIODE EPİLASYON
ULTRA PRO STAR LIGHT DIODE LASER 
LIMA IPL-OPT EPİLASYON CİHAZI  
IPL CIHAZI MULTİ-APPLICATION PLATFORM (MAP)  
İĞNELİ EPİLASYON CİHAZI EPİL (0612) 
HAVA SOĞUTMA CİHAZI (Aır Cooling)
LIMPIO  Q-SWITCH DÖVME  SİLME  
ND: YAG LAZER
FRAKSİYONEL LAZER CİHAZI  

CİLT BAKIM SİSTEMLERİ 
 SKIN CARE SYSTEMS

SHINNY FACIAL 7+1 CİLT BAKIM CİHAZI
AQUAPEN2 MESOTHERAPY
NANO DERMAPEN
SMART MIRROR CİLT ANALİZ CİHAZI
LED MASKE
19+1 CLT BAKIM CİHAZI / 13+1 CİLT BAKIM CİHAZI
PROKOMED  COLLECTION CİLT BAKIM CİHAZI
PROKOMED SELECTION CİLT BAKIM CİHAZI



CİLT BAKIM SİSTEMLERİ | SKIN CARE SYSTEMS 
DERMAPEN CİHAZI
ULTRASONIC CİHAZI
MERCEDES RF 
LED MASKE
HIFU FACE
CRF TOO
CRF NEEEDLE THERMAL
PODIATRI CİHAZLARI 
BODY ANALYSIS
KALICI MAKYAJ SİSTEMLERİ | PERMANENT MAKE UP SYSTEMS 
MEI-CHA LUMI KALICI MAKYAJ CİHAZI 
MEI-CHA I-STAR DELUXE KALICI MAKYAJ CİHAZI 
SAPPHIRE ELITE KALICI MAKYAJ CİHAZI
MICROBLADING SİSTEM
MEI-CHA PIGMENT (KALICI MAKYAJ BOYALARI)

PROTEZ TIRNAK SİSTEMLERİ | NAIL SYSTEMS 
PINAIL TIRNAK MAĞAZASI  
(PINAIL Jel Sistem, PINAIL Akrilik Sistem, PINAIL Şablon Sistemleri, PINAIL Kalıcı Oje) 
(ABC Jel Sistem, ABC Akrilik Sistem, ABC Şablon Sistemleri, ABC Kalıcı Oje)

İPEK KİRPİK SİSTEMLERİ | EYELASH EXTENSION 
PILASH 3-6D VOLUME KİRPİK
LİFTİNG
KAŞ BOYALARI

SARF MALZEMELER | CONSUMABLES 
MOTORLU BAKIM YATAĞI
MEKANİK BAKIM YATAĞI
BAKIM SEDYESİ
FLEXION IŞIKLI BÜYÜTEÇ
PROKOMED BUHAR CİHAZI VE OZON FONKSİYONLU
FLEXION TABURELER
FLEXION ETEJERLER
AĞDA ISITICILARI

CİLT BAKIM SİSTEMLERİ 
 SKIN CARE SYSTEMS

SHINNY FACIAL 7+1 CİLT BAKIM CİHAZI
AQUAPEN2 MESOTHERAPY
NANO DERMAPEN
SMART MIRROR CİLT ANALİZ CİHAZI
LED MASKE
19+1 CLT BAKIM CİHAZI / 13+1 CİLT BAKIM CİHAZI
PROKOMED  COLLECTION CİLT BAKIM CİHAZI
PROKOMED SELECTION CİLT BAKIM CİHAZI

İÇİNDEKİLER | INDEX



Dünya güzellik ve medikal standartlarının Türkiye’deki yansıması.



LAZER
SİSTEMLERİ

LASER 
SYSTEMS



HeleniSS 24 Ay Sınırsız 
Atış Garantisi

Buz 
Dokunuşu

1

IceTouch 

HeleniSS IceTouch  
Diode Hair Removal

Etkili sonuç (755 nm) Alexandrite
Ağrısız epilasyon (810 nm) Diode
Kısa seans aralıgı (1064 nm) Nd-Yag

Effective result (755 nm)
Painless hair removal (810 nm)
Short session interval (1064 nm)

Patron Dostu Akılı Diode Epilasyon
Simdi HeleniSS IceTouch 3 dalga boyunu bir arada sunuyor
Bu Essiz Isık Tayfı ile

With this unique Light 
Spectrum

Now HeleniSS IceTouch offers 3  
wavelengths in one

HeleniSS IceTouch



HeleniSS IceTouch sizlere özel uygulamalar için farklı programlar sunar.
HeleniSS IceTouch ile verileriniz artık çok daha güvende (Yedekleme ve Geri Yüklenebilir Veri Tabanı)
755 nm -810 nm -1064 nm ile kromoforlar tarafından emilerek cilde maximum düzeyde nüfuz eder
HeleniSS IceTouch 3 in 1 ile Diode Lazer
Başlık için ısındıkça devreye giren özel klima sistemi 
Micro kanallar ile uzun ve garantili başlık ömrü.
Android sistem kolaylığı.
Minimum ağrı ve acı
Ütüleme sisteminin en konforlusu
Bağımsız soğutma sistemi
Özel soğutma seçeneği (0-5)
Müşterilerinize özel düzenlenebilir program seçenekleri
12  Altın bar ile gelişmiş başlık teknolojisi
HeleniSS IceTouch offers different programs for specific applications.
Your data is now much safer with HeleniSS IceTouch (Backup and Restore Database)
755 nm -810 nm -1064 nm absorbed by chromophores penetrates the skin at maximum level
HeleniSS IceTouch 3 in 1 with Diode Laser
Special air conditioning system that activates as the head warms
Long and guaranteed head life with micro channels.
Ease your Android system.
Minimal pain and suffering
The most comfortable ironing system
Independent cooling system
Special cooling option (0-5)
Customizable program options for your customers
12 Gold bars wi th advanced headgear technology

Dalga Boyu: 755 nm(Alexandrite) /  
810 nm(Diode) / 1064 nm(Nd:Yag) 
Lazer Enerjisi: 1- 170 J 
Lazer Gücü: 900 W - 12 Bar 
Darbe Süresi: 10 - 350 ms 
Spot Büyüklüğü: 12 mm x 20 mm 
Başlık Ucu: Kristal Safir 
Güvenlik Sistemi: Güvenlk Kodu&Durdur Butonu 
Maks Frekans: 1 - 20 Hz (Saniyede 20 Atış) 
Sertifikalar: CE ve ROHS 
Ekran: Dokunmatik Ekran 10,4” 
Boyutları: 43 x 46 x 119 cm 50 kg 
Soğutma: İletken - Hava - Soğuk Kompresör 
Çalışma Sırasındaki Sıcaklığı: -5°C  ile 30°C 
Voltaj: 220 V

Wavelength:  755 nm(Alexandrite) /  
810 nm(Diode) / 1064 nm(Nd:Yag) 

Laser Energy: 1- 170 joules
Laser Power: 900 W - 12 Bar

Pulse Time: 10 - 350 ms
Spot Size: 12 mm x 20 mm
Head Tip: Crystal Sapphire

Security System: Security Code & Stop Button
Max Frequency: 1 - 20 Hz (20 Shots per Second)

Certifications: CE & ROHS
Display: Touch Screen 10,4 Ekran

Dimensions: 43 x 46 x 119 cm 50 kg
Cooling: Conductor - Air - Cold Compressor

Temperature during operation: -5 ° C to 30 ° C
Voltage: 220V

TEKNİK ÖZELLİKLER/ TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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HeleniSS White 
 
Diode Ütüleme Epilasyon

HeleniSS White Diode  
Hair Removal

Now HeleniSS White PURE FACE
Applies ..
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Pure Face (Baby Face Beauty) Uygulaması Daha pürüzsüz, 

daha parlak bir cilt isteyenler; kırışıklıklardan ve ince 

çizgilerden şikâyetçi olanlar; cildindeki renk 

düzensizliklerinden güneş lekelerinden kurtulmak 

isteyenler; daha sık, daha elastik bir cilde sahip olmak 

isteyenler; ciltlerini yaşlanma belirtilerine karşı daha 

dirençli kılmak isteyen herkes bu tedaviden faydalanabilir

Patron Dostu Akıllı Epilasyon 
Buz Başlığı ile Ağrısız,Acısız Epilasyon  
Pure Face Uygulaması İle de Cilt Gençleştirmede 
devrim yaratan HeleniSS White

24 Ay Sınırsız 
Atış Garantisi

Video



HeleniSS White sizlere özel uygulamalar için farklı programlar sunar.
HeleniSS White İle müşteri bilgisi girmeden uygulamaya izin vermeyen Patron Dostu Özel Yazılım
Micro kanallar ile uzun ve garantili başlık ömrü.
Android sistem kolaylığı.
Tarihe göre filtreleme seçeneği.
Gelişmiş başlık teknolojisi ile 12 altın bar.
Tüm müşteri bilgilerinizi hızlı erişim ve sınırsız kayıt
Hızlı, etkili epilasyon için maximum seans aralığı minumum seans sayısı
Başlık; Klima sistemi ile çalıştıkça soğuyan buz başlık
808 nm 170 jull ile maximum performans 
Hassas sensör teknolojisi ile hatasız ve güvenli kullanım

HeleniSS White offers different programs for specific applications.
With HeleniSS White your data is now more secure. (Backup and Restore Database)
Long and guaranteed header life with microchannels.
Ease your Android system.
Filter by date option.
12 gold bars with advanced header technology.
Custom editable program options for your customers.
Effective and quick ironing hair removal.
Special cooling option. (0-5)
It is absorbed by chromophores at 808 nm and penetrates the skin at maximum level. 
HeleniSS White Intelligent sensor technology makes it safer and easier to use.

Dalga Boyu: 808 nm / 810 nm - 1200 nm 
Lazer Enerjisi: 1- 170 J 
Lazer Gücü: 900 W - 12 Bar 
Darbe Süresi: 10 - 350 ms 
Spot Büyüklüğü: 12 mm x 20 mm 
Net Ağırlık: 50 Kg 
Başlık Ucu: Kristal Safir 
Güvenlik Sistemi: Güvenlk Kodu&Durdur Butonu 
Maks Frekans: 1 - 20 Hz (Saniyede 20 Atış) 
Sertifikalar: CE ve ROHS 
Ekran: Dokunmatik Ekran 10,4” 
Boyutları: 43 x 46 x 119 cm 
Soğutma: İletken - Hava - Soğuk Kompresör 
Çalışma Sırasındaki Sıcaklığı: -5°C  ile 30°C 
İşletim Sistemi: Android 
Voltaj: 220 V

Wavelength: 808 nm / 810 nm - 1200 nm
Laser Energy: 1- 170 joules

Laser Power: 900 W - 12 Bar
Pulse Time: 10 - 350 ms

Spot Size: 12 mm x 20 mm
Net Weight: 50 Kg

Head Tip: Crystal Sapphire
Security System: Security Code & Stop Button

Max Frequency: 1 - 20 Hz (20 Shots per Second)
Certifications: CE & ROHS

Display: Touch Screen 10,4 Ekran
Dimensions: 43 x 46 x 119 cm

Cooling: Conductor - Air - Cold Compressor
Temperature during operation: -5 ° C to 30 ° C

Operating System: Android
Voltage: 220V

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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Ultra-Pro StarLight 
 
Diode Epilasyon

Yeni teknoloji ile tanışmak ve 
müşterilerinizin pürüzsüz bir 
vücuda sahip olmaları için Ultra-Pro 
StarLight kaçırılmayacak bir cihazdır.

Meet with new technology and
your customers have a smooth
Ultra Pro Light is an unmissable 
device to have a body.

Ultra-Pro StarLight, Epilasyon  
Sistemlerinde Çıgır Açan Yepyeni Bir Teknoloji.. -

*20 Milyon Shot Atış Kapasitesi

Ultra-Pro StarLight Diode 
Hair Removal
Ultra Pro, Is a Brand New Technology 
That Opens The Epilation System..



Ultra-Pro StarLight, Epilasyon  
Sistemlerinde Çıgır Açan Yepyeni Bir Teknoloji.. 
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Alman Lazer Bar.

20.000,00 Atış Sayısıyla uzun ömürlü başlık teknolojisi

Uluslarrası epilasyon standartlarına uygun teknoloji

Safir kontak soğutma ucu sayesinde epidermise zarar vermez

Kalıcı, ağrısız, güvenli lazer epilasyon konforu 

Tüm Türkiye genelinde hızlı ve çözümcü teknik destek

Farklı bölgelere göre farklı çalışma modu ile konforlu ve güvenli uygulama imkanı sunar. 

*Singlepulse yüz bölgesinde (tek atış modu) 

*Multipulse geniş  alanlarda bacak,sırt gibi (ütüleme atış modu)

Micro bar sistemi ile sorunsuz başlık kullanımı

German Laser Bar. 

Long lasting head technology with 20,000,00 Shots 

Technology in accordance with international hair removal standards 

Sapphire contact cooling tip does not damage the epidermis 

Permanent, painless, safe laser hair removal comfort 

All fast and solution-oriented technical support throughout Turkey

It offers comfortable and safe application with different operating modes according to different regions.

* Singlepulse face area (single shot mode)

* Multipulse large areas such as legs, back (ironing shot mode)
T    Wrouble-free use with micron title bar system

Ekran: 10 “renkli dokunmatik LCD Ekran
Çıkış Gücü: 600W/800W/1600W İsteğe bağlı 
Lazer Dalga Boyu: 808nm - Diyot lazer
Güç: AC 220V/50Hz; AC 110V/60 Hz
Enerji yoğunluğu: 1-160J/cm2 Ayarlanabilir
Başlık büyüklüğü: 12x10mm2/12x20m2
23x40m2 isteğe bağlı
Darbe Genişliği: 10-400ms ayarlanabilir 
Soğutma: Su + Hava + Yarı İletken + Safir
Darbe tekrarlama frekansı: 1-20Hz
Boyutları: 56*46*118cm Ağırlık: 42 kg
Sertifikalar: CE

Display: 10 “color touch LCD Display
Output Power: 600W / 800W / 1600W Optional 

Laser Wavelength: 808nm - Diode laser
Power: AC 220V/50Hz; AC 110V/60 Hz 
Energy density: 1-160J/cm2 Adjustable

Head size: 12x10mm2 / 12x20m2
23x40m2 optional

Pulse Width: 10-400ms adjustable
Cooling: Water + Air + Semiconductor + Sapphire

Pulse repetition frequency: 1-20Hz
Dimensions: 56*46*118 cm Weight: 42 kg

Certificates: CE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS



LIMA 

IPL-OPT Epilasyon Cihazı

LIMA IPL-OPT  
Epilation Device

0 /-6 derece kadar soğuk başlık ile 
ağrısız ve hızlı epilasyon işlemi 
yapmanızı sağlar.

Painless and fast hair removal 
process with cold heading up to 
0 / -6 degrees allows you to.

Segmentinin En Yeni Teknolojisine Sahip IPL Foto Epilasyon 
ile yaz aylarında da kesintisiz uygulama Saglayan 750 nm Filtre 
Çalıstıkça Soguyan Baslık Sistemi

Trigger Cooling System

*Filtre Çeşitleri

*Opsiyonel Parçalar

IPL Photo Hair Removal with the 
Newest Technology of a Segment.

7
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Minimum 100.000 atış garantisi ile Maksimum 1.000.000 atış.
1sn/7shot ile segmentinin en hızlısı.
Samsung teknolojisi içeren android işlemcinin Jawa dilinin sonsuz nimetlerinden faydalanmıştır.
Usb girişi ile program update özelliği,
Makine ile birlikte 4 farklı nanometre özellikli filtre, 750 nm filtre ile yazın bronz tende uygulama imkanı
Dünyadaki en geniş Non-Thermal kristal ucu sayesinde büyük bölgelere kısa sürede ve konforlu uygulama. 
Dünyadaki en iyi soğutucu safir contact soğutma ucu sayesinde epidermiste koruma sağlar maksimum 
konfor ve acı hissini minimuma indirir.
Opsiyonel Radyofrekans buz başlık İle Monopolar ve Bipolar özellikleri ile yüz ve vücut bakımlarında  
etkili sonuçlar almanızı sağlar.
Fibroblast hücreleri etki ederek yeni kolajen oluşumunu destekler.
Opsiyonel Radyofrekans Buz Başlık İle Microsirkülasyonu artırır.Cilt metabolizmasını hızlandırır.
Derin cilt dokularına etki eder. Cilt elastikiyetini güçlendirir kırışıklıkları açar.
Destekli olarak lekeli ciltleri aydınlatır. Selülit görünümünü azaltır ve cilt dokusunu toparlar.
Wı-fi erişimi sayesinde teknik servissiz tamir olabilen dünyadaki tek IPL.

Dalga Boyu: 530 - 560 - 585 - 640 - 750 -1200 nm
Enerji: 100 J / cm2 IPL
Lazer Türü: IPL - RF Bipolar Monopolar
Güç: 220 V 2000 W
Ekran Türü: Dokunmatik Renkli LCD
Spot Büyüklüğü: 12 x 800 nm
Darbe Süresi: 05 - 50 ms ayarlı
Soğutma: Kapalı Su Soğutma
Prob Isısı: -5, -4 C
Boyutları: 70 x 58 x 148 cm
Ağırlık: 75 kg
Sertifikalar: CE ve ROHS
Frekans: 0,5 - 10 Hz

Wavelength: 530 - 560 - 585 - 640 - 750 - 1200 nm
Energy: 100 J / cm2 IPL

Laser Type: IPL - RF Bipolar Monopolar
Power: 220V 2000W

Display Type: Touch Color LCD
Spot Size: 12 x 800 nm

Pulse time: 05 - 50 ms adjustable
Cooling: Closed Water Cooling

Probe Temperature: -5, -4 C
Dimensions: 70 x 58 x 148 cm

Weight: 75 kg
Certifications: CE & ROHS

Frequency: 0.5 to 10 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

A maximum of 1,000,000 shots with a minimum of 100,000 shots.
The fastest segment of the segment with 1sec / 7shot.
Samsung has benefited from the endless blessings of the Jawa language with the android  
Program update feature with USB input,
4 different nanometer filters, 750 nm filter with bronze.
Opens the largest Non-Thermal crystal tip in the world.
The best cooling sapphire in the world
minimizes the feeling of comfort and pain.
Optional Radiofrequency Ice Head with Monopolar and Bipolar Features for facial and body care
receiving effective results.
Impressive new collagen formation in fibroblast history.
Optional Radiofrequency Ice Increases Microcirculation by Head. Improves skin metabolism.
It affects deep skin tissues. Strengthens skin elasticity, opens up wrinkles.
Supports stained skins. Cellulite composition and skin tissue are collected.
The only IPL in the world that can be technically servise-free repair with Wi-Fi access.
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MAP 
Multi-Application Platform 
Ipl-OPT Epilasyon Cihazı 

Yoğun ve darbeli ışık atımı sayesinde 
her bir saniyede on atış çalışma modu ile 
konforlu ve hızlı IPL uygulama sistemi.

Intense and pulsed light pulses
comfortable and fast IPL application 
system with ten firing modes every 
one second.

MAP-II Epilasyon Cihazı Ile 
Tüm Vücutta Yarım Saatte Islem Imkanı..

.
.

.

MAP-II Hair Removal Device with 
Whole Body in Half an Hour.. 

9

.

-II

MAP-II Yeni Baslık Seçenekleri ile



Dalga Boyu: SR:560-950nm,HR:650-950nm 
Enerji: 1-50J/cm2  
Başlık Boyu: SR (10*40mm2) HR (15*50mm2)
Lazer Türü: SHR (OPT)
Çıkış Gücü: 2000 W
Ekran Türü: 10” Renkli Dokunmatik LCD
Soğutma: Su + Hava + Yarı iletken + Safir
Voltaj: AC 220V/50 Hz; AC 110V/60Hz
Frekans: HR (1-8 Hz) SR (1-2 Hz) 
Sertifikalar: TÜV ve CE FDA

Wavelength: R:560-950nm,HR:650-950nm
Energy: 1-50J/cm2  

Head Length: SR (10 * 40mm2) HR (15 * 50mm2)
Laser Type: SHR (OPT)
Output Power: 2000 W 

Display Type: 10” Color Touch LCD
Cooling: Water + Air + Semiconductor + Sapphire

Voltage: AC 220V / 50 Hz; AC 110V / 60Hz
Frequency: HR (1-8 Hz) SR (1-2 Hz)

Certifications: TUV & CE FDA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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MAP-II en yeni teknoloji ile saniyede 8 atış atabilme özelliği ile en iyi OPT ütülemeler arasında yerini almıştır.
MAP-II sizlere otomatik ütüleme modu haricinde uzman modu kullandırarak müşterinizin problemine göre  
çalışmaya imkan sağlar.
MAP-II Hızlı, güvenli, ütüleme IPL - OPT - SHR Epilasyon.
Özellikli dalga boyu ile hedef cilt hücrelerinde su tutulması yaparak ağrı hissini ortadan kaldırır 
MAP-II İngiliz xenon lamba ile.
Akılı Makine yazılımı sayesinde su sirkulasyon veya diğer problemlerde uyarıcı sinyal mesajı ile 
maximum güvenlik.
MAP-II epilasyonda yeni teknoloji lamba ve gelişmiş işlemcisi sayesinde siyah kılın dışında sarı ve 
kahverengi tüylerde memnuniyet garantili sonuçlar elde edebilirsiniz.
Dünyadaki en iyi soğutucu safir contact soğutma ucu sayesinde epidermiste koruma sağlar maksimum 
konfor ve acı hissini minimuma indirir. 

MAP-II is among the best OPT irons with the latest technology with 8 shots per second.
The MAP-II allows you to work according to your customer’s problem by using expert mode except
 automatic ironing mode. 
Fast, safe, ironing IPL - OPT - SHR Hair Removal. 
Eliminates the feeling of pain by retaining water in the target skin cells with its specific wavelength. 
MAP-II British xenon lamp. 
Intelligent machine software with water circulation or other problems with warning signal message
maximum security.
Thanks to the new technology lamp and advanced processor in Map epilation, you can get satisfaction  
results in yellow and brown hair except black hair.
The best cooler in the world, thanks to the sapphire contact cooling tip, provides protection in the 
epidermis and minimizes the feeling of maximum comfort and pain. 



PROKOMED Epil 0612 
İğneli Epilasyon Cihazı 

2 farklı mod olan Termoliz ve Flash 
sistemini bünyesinde bulundurur. 
Thermoliz tekniği ile etkili, 
Flash tekniği ile de acısız ve hızlı 
uygulamalar yapılır.

Includes 2 different modes of 
Thermolysis and Flash. Effective 
with Thermoliz technique, with 
Flash technique, painless and fast 
applications are made.

İğneli Epilasyon İğnesi

Kalıcı Tüy Giderme Konusunda Klasik Hala Modası Geçmeyen Igneli Epilasyon Cihazı..  

İğneli Epilasyon Pedalı

İğneli Epilasyon Probu

It is a classic but still outdated ignite hair 
removal device for permanent hair removal...

11
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On-Off açma, kapama düğmesi
Zaman saati ekranı
Zaman saati Reset butonu
Zaman saati Start – Stop butonu
Thermoliz sistem çalıştırma butonu
Flash sistem çalıştırma butonu
Akım aralığını düşürme, yükseltme butonu (flash sistemde)
Akım gücünü ayarlama düğmesi
İğne probu, Pedal
Sigorta kutusu (5 amper cam sigorta)

On-Off On / Off switch
Time clock display
Time clock Reset button
Time clock Start - Stop button
Thermoliz system operation button
Flash system operation button
Decrease of current range, upgrade button (in flash system)
Current power adjustment knob
Needle Probe, Pedal
Fuse box (5 amp glass fuse)

HAVA SOĞUTMA CİHAZI 
Air Cooling
Laser Uygulamalarının Can kurtarını
Diode Epilasyon - CO2 Fraksiyonel Laser - IPL - Nd:Yağ Laser  ve Tüm 
Laser Sistemlerinde İşlem Sırasında Yüksek Hava Soğutması ile ağrı ve 
acı hissini ortadan kaldırır. 

Can work with 808nm diode laser hair removal machine, co2 fractional 
laser machine, SHR machine, IPL machine and Nd yag laser machine...
Suitable for all machines if patients feel pain and needs cooling. 
Offer a much comfortable treatment, say byebye to pain

Kompresör Gücü: 280 W 
Radyotör Gücü: 80 W
Soğutucu Gücü: 800 W
Max.Soğutucu Gücü: 900 W
Max. Hava Hacmi: 2400m3/h
Max.Yüksek Güç: 1160 W
Voltaj: AC220V 110V 50Hz
Min.Sıcaklık: ≤20°C
Ölçüleri: 55*80*95cm

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Compressor Power:280 W 

Radiator Power: 80 W 
Coolant Power:800 W 

Maximum Cooling Capacity: 900 W
Maximum Air Volume: 2400m3/h 

Max.High Power: 1160W 
Voltage: AC220V 110V 50Hz 

Min. Temperature: ≤20°C 
Dimension: 55*80*95cm
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Limpio 
Q-Switch Dövme Silme

Limpio 
Q-Switch Tattoo Remover

İstenmeyen dövmelerinizle,
Memnun olmadığınız 
kalıcı makyajınızla,
Artık sonsuza kadar 
yaşamak zorunda değilsiniz..!
Hepsini silip süpüren 
İspanya’nın temizlik simgesi Limpio.

Unwanted tattoos, Unsatisfied
with your permanent make-up,
Now forever you don’t have to live..!
Sweep cleaning icon of 
Spain Limpio.

Uygulamalar;
•	Koyu ve Açık Renk Dövmeler
•	Güneş ve gebelik lekeleri
•	Çil
•	Cilt çatlakları
•	Karbon peeling uygulamaları
•	Tüm ana renk dövmeler

•	Applications;
•	Color	&	colorless	

tattoos
•	Sun	and	pregnan-
cy	stains
•	Freckle
•	Skin	cracks
•	Carbon	peeling	

applications
•	All	main	color	

tattoos

First Focus Adjustable ND-YAG 
Tattoo Removal in Turkey..
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Türkiye’de Ilk Odak Ayarlı ND-YAG Dövme Silme.. 
.



ND-YAG / Q-SWITCH:
Işık dokuya nüfuz eder ve pigmentler tarafından emilir. Bununla birlikte pigmentlerde bozulan 
parçacıklar meydana gelir. Bu kırılan parçalar ciltten kabuklanarak veya bazıları fagositler tarafından 
emilerek lenfatik sistem aracılığı ile atılır.
532nm 1064 nm ve 1320’deki üç farklı dalga boyunu kullanılan 3 farklı ucu ile yüksek kalitede 
laser ışınları üretir 
Dövme (profesyonel, amatör), damarsal lezyon, ota nevus, çil, gebelik ve güneş lekeleri, lipiner, dövme, 
Kırışıklık, lentigo, Nano peeling,  Akne porların sıkılaştırılmasında etkili sonuçlar sağlar. 
Q-Switch ND-YAG Lazer sistemi 3 farklı başlığı ve 6 farklı çalışma  modu sayesinde dövmeden 
melazmaya, yüzeysel pigmentlerden ota nevusa kadar birçok cilt probleminde etkin bir çözüm olanağı 
sunarak  güvenliğinin optimum seviyede olmasını sağlar.

ND-YAG / Q-SWITCH
The light penetrates the tissue and is absorbed by the pigments. However, pigments deteriorate
particles occur. These fractured parts are either skin-crusted or
It is absorbed through the lymphatic system.
High quality with 3 different tips used in three different wavelengths of 532nm 1064 nm and 1320
produces laser beams
Tattoo (professional, amateur), vascular lesion, ota nevus, freckle, pregnancy and sun spots, lipiner, tattoo,
wrinkle, lentigo, nano peeling, provides effective results in tightening acne pores.
Q-Switch ND-YAG Laser system with 3 different headers and 6 different operating modes
effective solution for many skin problems, from melasma, superficial pigments to ota nevus
to ensure optimum safety.

Dalga boyu 532 - 1064 - 1320 nm
Ayarlanabilir işaretçi boyutu
Nabız süresi 10 - 20 ns
Enerji 100 mj - 1.000 mj
Soğutma sistemi: Yarı iletken-hava akımı-su döngüsü
Parametre Ekranı: “Dokunmatik ekran 8”
Güç hattı AC220, 50HZ 10A
Sertifikalar: CE ve ROHS
Boyut: 32 x 35 x 41 cm
Ağırlık: 14 Kg
Frekans 1 - 10 Hz saniyede 10 çekim
ND-YAG Gücü: 500 W
Güç: 1.000 W
Su ünitesi
Su birimi boyutları: 32 x 35 x 13 cm
Su ünitesi ağırlığı: 10 Kg

Wavelength 532 - 1064 - 1320 nm
Adjustable pointer size
Pulse time 10 to 20 ns

Energy 100 mj - 1,000 mj
Cooling system: semiconductors-airflow-water cycle

Parameter Screen: “Touch screen 8 Parametre
Power line AC220, 50HZ 10A

Certifications: CE & ROHS
Size: 32 x 35 x 41 cm

Weight: 14 Kg
Frequency 1 - 10 Hz 10 shots per second

ND-YAG Power: 500 W
Power: 1,000 W

Water unit
Water unit dimensions: 32 x 35 x 13 cm

Weight of water unit: 10 Kg

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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ND-YAG Lazer

ND-YAG Laser

ND-YAG Dövme Silme.. 

Cihazın gelişmiş teknolojisi sayesinde 
eski sistemlere oranla çok daha etkili, 
güvenli ve kalıcı sonuçlar sağlanmakta, 
seri atış seçeneği ile seanslar mümkün 
olabilecek en kısa sürede tamamlanmakta 
ve uygulama sırasında duyulan 
rahatsızlıklar en aza indirgenmektedir.

Thanks to the advanced technology of 
the device much more effective than old
systems, safe and lasting results completed 
as soon as possible and heard during the 
application discomforts are minimized.

Dalga Boyu: 1064nm
Enerji: Max 40J / 30J
Kullanım Türü: Bay-Bayan
Spot Büyüklüğü: 8mm Diameder
Darbe Süresi: 15 / 30 / 50 ms
Boyutları: 40cm / 64cm / 95cm
Ağırlık: 120 kg
Frekans: 0.6 Hz / 1Hz / 2 Hz

Wavelength: 1064nm
Energy: Max 40J / 30J
Type of Use: Mr-Lady

Spot Size: 8mm Diameder
Pulse Time: 15/30/50 ms

Dimensions: 40cm / 64cm / 95cm
Weight: 120 kg

Frequency: 0.6 Hz / 1Hz / 2 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

ND-YAG Tattoo 
Removal

Her Renk Dövme ve Kalıcı Makyaj izlerini veda etmek mümkün
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Fraksiyonel Lazer Cihazı
Fractional Laser Device

Akne sivilce izilerini yok etmeye yardımcı olur
Ameliyat izlerinin giderilmesi
Yanık ve yara ile oluşan izlerin giderilmesi
Gebelik ve doğum sonrası çatlakları onarır
Cilt kırışıklıklarını giderir
Cilt sıkılaştırma uygulaması
Gebelik maskesi melasma
El gençleştirme ve leke giderilmesi
Jilet kesiklerinin giderilmesi
Gözaltı morluklarının giderilmesi 
Yaşlılık lekelerinin yok edilmesi 
Cilt gençleştirme uygulaması

Acne helps to eliminate acne scars
Removal of surgical scars
Removal of scars with burns and scars
Repair of stretch marks after pregnancy and childbirth
Removes skin wrinkles
Skin tightening application
Pregnancy mask melasma
Hand rejuvenation and stain removal
Removal of razor cuts
Eliminating detention bruises
Destruction of aging spots
Skin rejuvenation application

Ekran: 8,4” Renkli Dokunmatik
Dalga Boyu: 10.6μm, uzak kızılötesi lazer
Darbeli radyofrekans: 0,530 W
Darbe Gücü: 120 W
Darbe Genişliği: 200 - 500 μ Ayarlanabilir
Nabız Atışı: 1-30 W
Çalışma Durumu: Çok Darbeli, Tarama 
modu,Rastgele Tarama
Darbe Enerjisi: Her nokta için 1mj ile 100 mj 
ayarlanabilir
Spot Büyüklüğü: ≥0.2mm
Odak: Rf = 50mm
Ağırlık: 50 kg

Display: 8.4 ”Color Touch
Wavelength: 10.6μm, far infrared laser

Pulse radiofrequency: 0,530 W
Impact Power: 120 W

Pulse Width: 200 - 500 μ Adjustable
Pulse Rate: 1-30 W

Operating Condition: Multi-Pulse, Scan
mode, Random Scan

Impact energy: 100mj adjustable with 1mj 
for each point

Spot Size: ≥0.2mm
Focus: Rf = 50mm

Weight: 50 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Daha Parlak, Daha Pürüzsüz ve Daha Lekesiz Ciltler Için..
For Brighter, Smoother and More Spotless Skin..
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VÜCUT BAKIM
SİSTEMLERİ

BODY CARE
SYSTEMS



CRYO CELL II 
.

+10 ° ve -10 ° aralıkta şoklayarak
yağ kütlesinde tek seansta %26 
azaltma .
Yenilenen LCD Ekran ve
Yeni Programlar Sayesinde 
Yanma Riskini Ortadan Kaldıran 
CRYOLIPOLIZ’de SIFIR HATA. 
Şimdi Zayıflama / İncelme Zamanı 

Refurbished LCD Display and
Thanks to New Programs
Eliminates the Risk of Burning
ZERO ERROR IN CRYOLIPOLIZE.
Now Slimming / Thinning Time

* İstenilen ebatta başlık seçeneği.
* Heading option in desired size.

Simdi               Belgeli Onaylı

The Most Effective Method of Regional 
Thinning and Weight Gain in Recent Years..

Son Yılların Bölgesel Incelme ve Kilo Vermede En Etkili Yöntemi.. 

Cryolipolysis & Cavitation
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Selülit çıkıntılarını özel bir soğutma tekniği kullanarak hedef alır. Kademeli olarak selülit hücreleri 2-4 ay 
arasında ortadan kalkar. Kilo alınmadığı sürece aynı bölgeden selülitlenme gerçekleşmez. 
CryoCELL Cryo II ile Cryolipolysis uygulaması yapmak için siz sadece başlığı problemli bölge üzerine 
bırakıp çalıştırın diğer incelme cihazlarındaki gibi uygulama hareketleri olmayacak.
CryoCELL Cryo II programların rahat geçişleri ve başlık üzerinde olan ekran sayesinde sizi en iyi 
uygulama sonuca ulaştıracaktır.
CryoCELL Cryo II makinesi ile başbaşa kalan müşteriyi başlık problemi halinde başlığının  üzerinde  
algılayıcı sensör devreye girip korumaya alması.
CryoCELL  Cryo II ek kavitasyon başlığı ile uygulama programları oluşturabilme olanağı.
Güçlü soğutucusu sayesinde yağ çıkıntılarını yok eder.
Başlık Odaklanması Cilt veya başka bir dokuya zarar vermeden yağ hücrelerini hedef alır.
Başlık ve makine kombinasyonu sayesinde işlemler tamamen ağrısız acısız.
Makinede ki özel program kaydedici sayesinde hızlı bir şekilde işleme başlama olanağı.
Başlıkta kullanılan Avrupa malzemesi sayesinde karın, kol, kalça ve basen bölgelerinde rahat işlem
yapabileceksiniz.

It targets cellulite protrusions using a special cooling technique. Gradually, cellulite cells disappear 
between 2-4 months. No cellulite occurs in the same region unless weight is obtained.
CryoCELL Cryo II Cryolipolysis with the application to make Cryolipolysis you just drop the problem 
on the region and other thinning devices, such as application movements will not be.
The CryoCELL Cryo II program will give you the best results thanks to the comfortable transitions 
and the display on the head.
With the CryoCELL Cryo II machine, the sensor is activated and protected by the sensor on its head in 
case of a head problem.
Ability to create application programs with CryoCELL Cryo II additional cavitation head.
Thanks to its powerful cooler, it eliminates fat protrusions.
Head Focus Focuses on fat cells without damaging the skin or any other tissue.
Thanks to the combination of nozzle and machine, the operations are completely painless.

Çalışma Süresi: Sürekli / Zaman Ayarlı

Çekim Sayısı: Limitsiz

Cilt Soğutma: ≤ 0 ~-100C

Enerji: 1-50W/CM2

Soğutma Sıcaklığı: 100C

Ultrasonik Güçİ: 1-50W/CM2

Vakum Basıncı: 0 ~-1Mpa

Güç: 220V 1000W

Ekran Türü: Renkli Dokunmatik LCD

Soğutma: Su, Hava, Yarı İletken, Jel soğutma

Boyutları: 5 x 40 x 118 cm

Ağırlık: 45 kg

Frekans: 40.5KHz + 28.5 KHz

Working Time: Continuous / Timer

Number of Shots: Unlimited

Skin Cooling: ≤ 0 ~ -100C

Energy: 1-50W / CM2

Cooling Temperature: 100C

Ultrasonic Power: 1-50W / CM2

Vacuum Pressure: 0 ~ -1Mpa

Power: 220V 1000W

Display Type: Color Touch LCD

Cooling: Water, Air, Semiconductor, Gel cooling

Dimensions: 5 x 40 x 118 cm

Weight: 45 kg

Frequency: 40.5KHz + 28.5 KHz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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Eş Zamanlı olarak 4 farklı
bölgede 4 başlığı ile işlem yapma imkanı

4 Heading System and Renewed
Thanks to New Programs
Eliminates the Risk of Burning
ZERO ERROR IN CRYOLIPOLIZE.
Now Slimming / Thinning Time

* İstenilen ebatta başlık seçeneği.
* Heading option in desired size.

Simdi               Belgeli Onaylı

Son Yılların Bölgesel Incelme ve Kilo Vermede En Etkili Yöntemi.
CRYO CELLPlus 

The Most Effective Method of Regional Thinning and 
Weight Gain in Recent Years..

Cryolipolysis & Cavitation
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Selülit çıkıntılarını özel bir soğutma tekniği kullanarak hedef alır. Kademeli olarak selülit hücreleri 2-4 ay 
arasında ortadan kalkar. Kilo alınmadığı sürece aynı bölgeden selülitlenme gerçekleşmez. 
CryoCELL CryoPlus ile Cryolipolysis uygulaması yapmak için siz sadece başlığı problemli bölge üzerine 
bırakıp çalıştırın diğer incelme cihazlarındaki gibi uygulama hareketleri olmayacak.
CryoCELL CryoPlus programların rahat geçişleri ve başlık üzerinde olan ekran sayesinde sizi en iyi 
uygulama sonuca ulaştıracaktır.
CryoCELL CryoPlus makinesi ile başbaşa kalan müşteriyi başlık problemi halinde başlığının  üzerinde  
algılayıcı sensör devreye girip korumaya alması.
CryoCELL  CryoPlus ek kavitasyon başlığı ile uygulama programları oluşturabilme olanağı.
Güçlü soğutucusu sayesinde selülit çıkıntılarını yok eder.
Başlık Odaklanması Cilt veya başka bir dokuya zarar vermeden selülit hücrelerini hedef alır.
Başlık ve makine kombinasyonu sayesinde işlemler tamamen ağrısız acısız.
Makinede ki özel program kaydedici sayesinde hızlı bir şekilde işleme başlama olanağı.
Başlıkta kullanılan Avrupa malzemesi sayesinde karın, kol, kalça ve basen bölgelerinde rahat işlem
yapabileceksiniz.

It targets cellulite protrusions using a special cooling technique. Gradually, cellulite cells disappear 
between 2-4 months. No cellulite occurs in the same region unless weight is obtained.
CryoCELL CryoPlus Cryolipolysis with the application to make Cryolipolysis you just drop the problem 
on the region and other thinning devices, such as application movements will not be.
The CryoCELL CryoPlus program will give you the best results thanks to the comfortable transitions and 
the display on the head.
With the CryoCELL CryoPlus machine, the sensor is activated and protected by the sensor on its head in 
case of a head problem.
Ability to create application programs with CryoCELL CryoPlus additional cavitation head.
Thanks to its powerful cooler, it eliminates cellulite protrusions.
Head Focus Focuses on cellulite cells without damaging the skin or any other tissue.
Thanks to the combination of nozzle and machine, the operations are completely painless.

Çalışma Süresi: Sürekli / Zaman Ayarlı

Çekim Sayısı: Limitsiz

Cilt Soğutma: ≤ 0 ~-100C

Enerji: 1-50W/CM2

Soğutma Sıcaklığı: 100C

Ultrasonik Güçİ: 1-50W/CM2

Vakum Basıncı: 0 ~-1Mpa

Güç: 220V 1000W

Ekran Türü: Renkli Dokunmatik LCD

Soğutma: Su, Hava, Yarı İletken, Jel soğutma

Boyutları: 5 x 40 x 118 cm

Ağırlık: 45 kg

Frekans: 40.5KHz + 28.5 KHz

Working Time: Continuous / Timer

Number of Shots: Unlimited

Skin Cooling: ≤ 0 ~ -100C

Energy: 1-50W / CM2

Cooling Temperature: 100C

Ultrasonic Power: 1-50W / CM2

Vacuum Pressure: 0 ~ -1Mpa

Power: 220V 1000W

Display Type: Color Touch LCD

Cooling: Water, Air, Semiconductor, Gel cooling

Dimensions: 5 x 40 x 118 cm

Weight: 45 kg

Frequency: 40.5KHz + 28.5 KHz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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VSHAPE PLUS VS+

Estetik uygulamalar alanında atılım yapan 
altı teknolojiyi bünyesinde barındıran 
kombine bir cihazdır.

Termal etkisi ile dolaşımın, lenfatik drenajı, hücre 
metabolizmasının hızını ve kolajen oluşumunu arttırır. 
Ayrıca fibroblast aktivitesini uyarır ve hücre içi 
matrixin’de yeniden yapılanmaya neden olur.

With its thermal effect, it improves circulation, lymphatic 
drainage, cell metabolism and collagen formation. In 
addition, stimulates fibroblast activity and causes 
restructuring of the intracellular matrix.

Six technologies that make breakthrough in 
the field of aesthetic applications
is a combined device.

InfraRed ve vakum eşliğinde RadyoFrekans teknolojilerinin birleşimi ile selülit hücrelerinin 
(adipositler), altındaki dermal kolajen fiberlerin derinlemesine ısıtılmasını sağlar, bunların çevrelerini 
saran dokunun kendini yenilemek için oluşturduğu bağ dokusunu arttırır.

Profesyonel Ekran Uygulama Modları Bağımsız Çalışma Modları

Now With New Safe

VS+ Uniform Heats up Deep Skin Tissues Accurately  
Through Superior Technology..

VS+ Birlesik Üstün Teknolojisi Sayesinde Hassas Bir Sekilde Derin  
Cilt Dokularına etki eder.
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With combination of InfraRed and vacuum RadioFrequency technologies, it allows the deep heating of 
the dermal collagen fibers under the cellulite cells (adipocytes), enhancing the connective tissue of the 
tissue surrounding the environment.

Vacuum +infrared+Rf Başlığı  
       Vücut için kullanılır 
Vakum: 1-5
Rev: 1-39rpm
Kızılötesi: 0-20W
RF enerjisi: 0-100J / cm2
Darbe: 1-10S

Kavitasyon + infrared başlığı             
       Vücut için kullanılır
Vakum: 1-5
Kızılötesi: 0-20W
RF enerjisi: 0-100J / cm2
Darbe: 1-10S

Vacuum + infrared +Rf  başlığı         
        Vücut için kullanılır 
Vakum: 1-5
Rev: 1-39rpm
Kızılötesi: 0-10W
RF enerjisi: 0-50J / cm2
Darbe: 1-10S

  Vacuum +infrared +Rf başlığı    
          Yüz için kullanılır 
Cavitation: 28KHz + 40.5KHz
Cavitation power: 1-5 
Infrared: 0-20W
Interval: 1-5S
Pulse: 1-5S

Makine LCD Ekran/ LCD Screen on machine:               10.4inch Dokunmatik Ekran

Çıkış gücü/ Output power:                                                 2000 W

El aletinin ekranı/ Screen of handpiece:                           2.4inch - 1.9inch

RF frekansı/ RF frequency:                                                20M CRF

Lazer tipi/ Laser type:                                                         635nm diode laser (Japan Teknoloji)

Lazer gücü/ Laser power:                                                   0~200mW

Lazer dalga boyu/ Laser wavelength:                               635nm,940nm

Kızılötesi ışık/ Infrared light:                                            940nm

Vakum basıncı/ Vacuum pressure:                                   a) Mutlak basınç: 10kPa-80 kPa (7.6cmHg- 60.8cmHg)

                                                                                               b) Bağıl basınç: 20 kPa-90 kPa (15.2cmHg-68.4cmHg)

Haddeleme tekerlek hızı/Çalışma Modu                         0~36rpm - 2 Çeşit

Relative pressure- Speed of rolling wheel:                                        

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Vshape+  Başlık Özellikleri /  Vshape+ Handpiece Properties

Teknoloji Vakum, Radyo Frekans, İnfrared 635nm diode laser çift frekanslı 40 KHz ve 28KHz kavitasyon 
Mekanik silindir Vücut çapının incelmesi, selülit problemlerinin giderilmesi, sıkılaşma, gevşek cilt 
dokusunun toparlanması, kırışıklık giderme, göz kapağı düşüklüğü gibi yüz ve vücut kontürünü yeniden 
şekillendiren thrapatik uygulamalar yapmanızı sağlar.

Technology Vacuum, Radio Frequency, Infrared 635nm diode laser dual frequency 40 KHz and 28KHz 
cavitation Mechanical cylinder Thawing of body diameter, tightening of cellulite problems, tightening, 
recovery of loose skin tissue, wrinkle removal, revision of facial and body contour like eyelid low 
applications allows you to.



HIFU BODY 

HIFU BODY Slimming Device

Incelme, Sıkılasma, Selülit ve Doku Toparlamada Essiz Uygulamalar..  .

Günümüzde kullanılan non-invaziv uygulamaların 
en yeni ve etkili yöntemi olarak tercih edilen 
‘High Intensity Focused Ultrasound’ 
tüm teknolojilerin üstünde bir sistemdir.

It is preferred as the newest and most effective 
method of non-invasive applications today.
Ultrasound High Intensity Focused Ultrasound‘
is a system above all technologies.

HIFU BODY ETKİ MEKANİZMASI

Thin Applications in Thinning, Squeezing,  
Cellulite and Tissue Harvesting..

.
.
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Yüksek ultra ses dalgaları ile adaposit dokulara 13mm/8mm odaklanarak selülit dokularında ve cilt 
sıkılaştırmada, metabolizmayı hızlandırarak etki sonuçlar elde etmenizi sağlar.
HIFU ciltte meydana gelen kırışıklık ve elastikiyet kaybına tek seansta sonuç vererek müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye taşır.
Yüksek yoğunluklu odaklı ultrasound (HIFU) dalgaları, epidermise zarar vermeden dar alanlarda 
dokulara odaklanarak lazer ya da RF enerjisinden çok daha derine nüfuz eder.
Özellikle de tutarlı programlanmış bir şekilde cildin derinliklere ‘0’ ile ‘0,5’ saniyede gönderdiği yüksek 
ultrasound dalga ile kontrollü ısı oluşturur. Bu thermal oluşum ile birlikte tendon membran sistemine 
(SMAS) doğrudan etki ederek kolajeni uyarır ve cildin kendini yenileme prossesini tetikler.

Cellulite tissues and skin focusing on apoptosis tissues 13mm / 8mm with high ultra sound waves
tightening, accelerates metabolism and results in effect.
HIFU skin wrinkles and loss of elasticity in a single session results in loss of customer
to the highest level of satisfaction.
High intensity focused ultrasound (HIFU) waves in confined spaces without damaging the epidermis
it penetrates deeper than laser or RF energy by focusing on tissues.
Especially in a consistent programmatic way that the skin sends ‘0‘ to depth l 0.5 de per second.
creates controlled heat with ultrasound wave. It stimulates collagen by directing to the tendon 
membrane system (SMAS) together with the thermal formation and triggers the self-renewal 
application of the skin.

Kapsama: 46 x 46mm

Odak Derinliği: 13mm/8mm

Tekli Odak: 576

Türü: Yüksek Odaklı Ultrasound

UltraSound: 36mm

Güç: 220V 4A

Frekans: 2 MHz

Coverage: 46 x 46mm

Focus Depth: 13mm / 8mm

Single Focus: 576

Type: High Focus Ultrasound

UltraSound: 36mm

Power: 220V 4A

Frequency: 2 MHz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Uygulama Teorisi
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VRL  
Vaginal Tightening
Etkili, Güvenli Vajinal daraltma ve vajinal lips toparlama
Effective - Safe - Convenient - Fast - Easy Cellulite Reduction System..

360° hareketli teknolojiye sahip kol ile 50-70 
<sup>o</sup>sc kontrollü derinlikte kullanım 
imkanı

360 ° swivel arm technology with 50-70 
<sup> o </ sup> sc controlled depth 
 
Reconstructs collagen by stimulating 
collagenthis results in vaginal 
contraction. 
 

Kolajenleri uyararak yeniden yapılandırır  
bu sayede vajinal daralma gerçekleşir.
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Hücre salgısını ve dinamik reaksiyon fonksiyonunu arttırır.
Vajina içi PH Değerini düzeltir. 
Kalıcı ve etkili sıkılaşma sağlar 
Cilt yüzeyinde mikroskobik termal nokta oluştururak yeniler.
Vajina dış ceperlerinde renk koyuluğunu giderir.
Vajinal Lips bölgesini toparlar

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

CO2 lazer kaynağı: RF Laser

Çıkış gücü: 50 W

dalga boyu: 10.600 nm

Ekran: 10.4 Dokunmatik Ekran

Darbeli Radyofrekans: 0.530 W

Tarama deseni: Kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, oval, 

6-elmas şekli, çizgi veya özelleştirilmiş grafikler

Tarama deseni boyutu: 0.1x0.1 mm  - 20x20 mm

Tarama modu: Ücretsiz Tarama; Sıra taraması; 

Maksimum mesafe tarama

Spot boyutu:0.001 -0.07 mm

Pluse süresi: 0.1 - 2.6 ms Ayarlanabilir

Spot mesafe: 0.1 - 2.6 ms Ayarlanabilir

Darbe Enerjisi: 1 mj ve 100 mj Ayarlanabilir

Yoğunlaştırıcı odak: 0 - 6 sny

CO2 laser source: RF Laser

Output power: 50 W

Wavelength: 10.600 nm

Display: 10.4 Touch Screen

Pulse Radiofrequency: 0.530 W

Scan pattern: square, rectangle, round, triangle, oval, 

6-diamond shape, line or customized graphics

Scan pattern size: 0.1x0.1 mm - 20x20 mm

Scan mode: Free Scan; Sequence scan; Maximum 

distance scanning

Spot size: 0.001 -0.07 mm

Pluse time: 0.1 - 2.6 ms Adjustable

Spot distance: 0.1 - 2.6 ms Adjustable

Pulse Energy: 1 mj and 100 mj Adjustable

Concentrator focus: 0 - 6 sny

Increases cell secretion and dynamic reaction function.
Corrects Vaginal PH Value.
Provides permanent and effective tightening
The skin surface creates a microscopic thermal spot.
Removes the color darkness of the vagina outer pocket.
Collect vaginal lips
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CERES 
 
Rf & Kavitasyon

CERES Rf & Cavitation
A New System That Uses Features of 
Low Ultrasound Frequency..

Kavitasyon Vücut

        Başlığı

RF Vücut

 Başlığı

RF Yüz Gençleştirme 

           Başlığı 

      Ceres  Başlık Özellikleri   
   Ceres Handpiece Properties

Düsük Ultrasound Frekansının Özelliklerini Kullanan Yeni Bir Sistem.. .
Cilt Gençlestirme ve Vücut Bakımlarının Vazgeçilmezi .
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Ultrasaound selülitlerdeki buhar kabarcıklarının oluşumuna neden olur. Onları hızlı basınca maruz 

bırakarak enerjiyi serbest hale getirerek patlamalara neden olur ve bu sayede adipositler zarlarını 

yok eder.Adiposit zarını kırarken, Trigliseritler salınır Lenfatik sistem yoluyla atılmak üzere kan 

dolaşımına dahil edilir.

Radyo frekans yüz ovalini, kırışıklıkları, sarkmayı vb. problemleri gidermek için kullanılabilir.

Sıcaklık yükselirken hücrelerin dokuları uyarılır, Kan dolaşımını teşvik eder ve lenfatik 

dolaşımda ki akışı kolaylaştırır, böylece kırışıklıkların giderilmesi, göz altında ve çevresinde ifadeyi tazeler.

Vücut sıkılaştırıcı. Selülitin çözülüp uzaklaştırılması. Lokalize selülitlerin yok edilmesi.

Detoksifikasyon ve sıvıların indirgenmesi.

Sıkılaştırma ve tonlama. Koyu halkaların ve göz torbalarının azaltılması.

Cilt gençleştirme. Kırışıklık giderme. İnceltme.

Ultrasaound causes the formation of vapor bubbles in cellulite. Expose them to rapid pressure

by releasing energy by releasing it, it causes explosions, and so adipocytes destroy their membranes.

When breaking the adipocyte membrane, the triglycerides are released into the bloodstream 

to be discharged through the lymphatic system.

Radio frequency face ovaline, wrinkles, sagging and so on. can be used to solve problems.

When the temperature rises, the tissues of the cells are stimulated, it promotes blood circulation 

and facilitates the flow in the lymphatic circulation, thus eliminating wrinkles refreshes expression under 

and around the eye.Body firming. 

Cellulite dissolution and removal. Destruction of localized cellulite.

Detoxification and reduction of liquids.

Tightening and toning. Reduction of dark circles and eye bags.

Skin rejuvenation. Wrinkle removal. Thinning.

Başlık: 1 Adet 40 khz Düz Kavitasyon 1                                                                       

RF Body 1 RF Face

Darbe Türü: Darbeli ve Sürekli

Radyo Frekans: 0,3- 0,8 Mhz

Ultrasonik Güç: 5-50W/cm2

Darbe Süresi: 5 - 50 dk. Ayarlanabilir

Sertifikalar: CE ve ROHS

Frekans: 40 khz

Title: 1 Piece 40khz Straight Cavitation 1 RF Body 1 RF 

Face

Pulse Type: Pulse and Continuous

Radio Frequency: 0.3 - 0.8 Mhz

Ultrasonic Power: 5-50W / cm2

Pulse Time: 5 - 50 min. Adjustable

Certifications: CE & ROHS

Frequency: 40 khz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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LUNA SMART

PROKOMED PSF 
Elektro Therapy

RadyoFrekans ve Kavitasyon, selülit ve bölgesel yağlanmada 
noninvaziv vücut yenileme yöntemidir. 
Tüm vücut bölgesinde uygulama imkanı sağlar. 
Rahat ve konforlu bakım sunar. 

RadioFrequency and Cavitation, cellulite and partnership in 
lubrication noninvasive body renewal method.
Enables the entire body to apply the application area.
Provides comfortable and document maintenance.

Klasik bakımların en vazgeçilmez uygulamalarından 
olup ELEKTRO THERAPY günümüzde de 
etkinliğini kaybetmeden güzellik uzmanlarına ve 
sadık salon müşterilerine hizmet devam etmektedir. 
Göğüs pedleri 2 çıkış 4 ped
Vücut pedleri 8 çıkış 16 ped

* Luna kavitasyon, üç bölgesel rf başlığı mevcuttur.
* Luna cavitation, three regional rf headers are available.

Selülit, Incelme ve Sıkılasmada En Etkili Ara Cihaz..

The Most Effective Interaction 
Device for Cellulite, Thinning and Tightening..

Rahat ve Konforlu Kullanımı ile Tüm Vücut Bölgesinde Uygulama imkanı...
Full Body Area Application with Comfortable and Comfortable Use Thinning and Tightening..

Gelişmiş Bipolar Özelliği ile Etkili Cilt Gençleştirme

One of the most indispensable applications of classical 
care, ELEKTRO THERAPY continues to serve 
beauty experts and loyal salon customers without 
losing its effectiveness.
Breast pads 2 outlets 4 pad
Body Pads 8 Outlet 16 Pad
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FLEXION POWER PLATE

Vücut adale selülit oranını dengeler.
Fitness etkinliği benzersizdir.
Dolaşımı düzenler kullanılan oksijeni %300 arttırır, kalp krizini önler.
Sinirsel aktiviteyi düzenler, antistres etkisi vardir.
Sıkılastırma yapar.
Vücut kas oranını arttırır.
Sarkan kalça ve göğüsleri dikleştirir, selülitlerde belirgin iyileşme başlar.
Anti-aging etkisi vardır.
Derialtı mikro dolaşımı hızlandırır . (Selülitlerde iyileşme başlar)
Kemik yoğunluğunu arttırmaya yardımcı olur.
Yeniden vücut şekillendirme (reshaping) işlevi.

Body muscle balances cellulite ratio.
The fitness activity is unique.
Regulates circulation used increases the oxygen by 300%, prevents 
heart attack.
It regulates neural activity and has antistress effect.
It makes squeezing.
Increases body muscle rate.
The dangling dangles the hips and breasts, and the cellulite begins to 
improve markedly.
It has anti-aging effect.
Hypnotic accelerates microcirculation. (Cellulite healing begins)
Helps increase bone density.
Re-body shaping (reshaping) function.

Hız Aralığı: 1—20 / 1-30 / 1-50 level Taşıma Kapa-

sitesi: 150 KGS 

Boyutları: 76 x 78 x 29 cm                   

38 x 32 x 142 cm 

N.W./G.W.: 35 KG / 38 

KG ;10 / 12 KG 

Motor Gücü: 500 Watt + 300 Watt

Speed Range: 1 1-20 / 1-30 / 1-50 level

Carrying Capacity: 150 KGS

Dimensions: 76 x 78 x 29 cm

38 x 32 x 142 cm

N.W./G.W .: 35 KG / 38

10/12 KG

Motor Power: 500 Watt + 300 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Sporun Vazgeçilmez Cihazı Powerplate
Indispensable Device of Sport Power Plate
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LENF DRENAJ Presso Therapy
FLEXION

Vücuda basınç masajı yapabilen cihazlarla (Pressoterapi), 
vücuttaki lenf nodalarından başlayarak yapmış olduğu 
basınçlı uyarılarla ayak tabanından göğüs altına kadar 
uygulanan bir basınç terapisidir.
Vücuttaki lenfatik ve venöz dolaşım hızlandırılarak 
damarlar arasında biriken sıvı ve toksinlerin 
drene edilmesine ortam yaratılır.

He had done pressure massage devices (Pressotherapy), 
starting from the lymph nodes in the body
pressurized applied pressure therapy.
Accelerating the lymphatic and venous circulation in the 
body fluid and toxins accumulated between the vessels
the environment to be drained is created.

8 çıkışlı, 5 tulumda, 16 airbag

Silikon hortum

Soketli giriş

LCD ekran

Sessiz Çalışma özelliği

Dijital Kullanım

8 outlets, 5 overalls, 16 airbags

Silicone Hose

Socket input

LCD display

Quiet Operation feature

Digital Usage

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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FLEXION 
G5 Masaj / G5 Massage Device

Yosun Battaniyesi Seaweed Blanket

G5 elektro -mekanik masaj makinesi yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Çalışma prensibi perküsyon tekniği ile uzmanların yıllardır değişmeyen 
gözdesi olmuştur. Geleneksel el tekniğinin yerini almıştır.
G5 masaj (perküsyon prensiplerinin) avantajları;
- Terapisti yormaz, Güçlü ve derin masaj etkisi,
- Sessiz ve güçlü masaj etkisi ile vücuda faydaları artırır.
G5 masaj ve perküsyon ürünleri spa ve güzellik alanında; fizik rehabilitasyon 
alanı ve spor hekimliğinde kullanılmaktadır. 

G5 electro-mechanical massage machine has a history of about 50 years.
The principle of working with percussion technique has been the constant change for 
many years. It replaces the traditional hand technique.
Advantages of G5 massage (percussion principles);
- Not a therapist,Powerful and deep massage effect,
- Enhances the benefits to the body with a silent and powerful massage effect.
G5 massage and percussion products in the spa and beauty area; It is used in the 
field of physical rehabilitation and sports medicine.

Üç Bölumlü,Dijital kontrollu Yosun ve 
çamur gibi vücut sarmalama 
bakımlarında ısı gerektiren toksin atıcı 
terapilerde kullanılan özel bir bakım 
metodudur.
Isı dereceleri ayarlanabilen 3 ayrı bölümü 
ile lokal bakım yapma olanağı sunar.
Dijital saatiyle bakım süresi ayarlanabilir.
Yıkanabilen plastik kılıf sayesinde bakım 
sonrası temizliği son derece kolaydır.

Three-part, digitally controlled A special 
method of care for toxin throwing therapies 
requiring heat in body wrapping treatments 
such as algae and mud.
Local care with 3 separate sections with 
adjustable temperatureoffers the 
opportunity.
Maintenance time can be set with digital clock.
Thanks to the washable plastic cover, it is 
very easy to clean after maintenance.

34





CİLT BAKIM
SİSTEMLERİ

SKIN CARE
SYSTEMS



Aqua Handle
Derin cilt temizlemde 
kullanlır.

Dermabrazyon
Cilt, vücut ve çatlak 
uygulamasında kullanılır.

Microcurrent
Cilt kırışıklıklarında ve 
toparlanmasında etkilidir.

Ultrasonik Spatula
Gözenekleri temizler ve 
keratinleşmiş tabakayı 
ciltten uzaklaştırır.

Sprey Tabancası
Cildi ferahlatır ve ürünün 
küçük partiküllerle cilde 
dağılımını sağlar.

Oksijen Enjektör
Serumların cilde daha 
derin olarak nüfuz 
etmesini destekler.

SHINY FACIAL              
7+1 New Technologies 

Led Terapi

Anti-Enflamatuar.

Derin Cilt Temizleme, Cilt Gençlestirme Derin Yenileme ve Vücut Çatlak 
Bakımlarında Essiz Çözüm Ortagınız.

Cilt Metabolizmasını 

hızlandırır. 

Akne ve Akne izleri  

        onarırcı.

     Sebum  

Dengeleyiciler.

Lifting Efekti. Detoks Etkisi. Anti Aging.

Deep Skin Removal, Skin Rejuvenation 
Deep Renewal and Body Crack Care

_
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Shiny Facial cildi derinlemesine temizlerken, anti aging bakımları ve vücut çatlakları için de oldukça başarılı 
uygulamalar sunar. 
Shiny Facial basınçlı ve vakumlu losyon püskürterek cildin yüzeyinde aspirasyon işlemi yapar.
Aspirasyon; cilt boşluklarında birikmiş olan sıvı materyalin veya gazın, bir alet yardımıyla emilerek 
uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. 
Shiny Facial aleti deri altındaki emme işlemi sonrası onarıcı serumları da boşaltılan alana yayarak 
onarım sürecini başlatır.
Shiny Facial cihazları son derece sterildir, kişiye özel tek kullanımlık uygulama başlıkları bulunmaktadır. 
Bu sayede sadece size özel bir uygulama yapılarak cildinizin herhangi bir zarar görmesi önlenir.  
İnce çizgiler, lekeler, akneler, aşırı selülitli ciltlerde etkili bir uygulamadır. 
Bu cilt bakım yöntemini diğer yöntemlerden ayıran önemli bir özelliği yılın 12 ayı bu işlemi yaptırabilmenizdir.

                          
                    

Elektrik / Voltaj: 100 - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz                                                               Azami Çıkış: 350 VA 
Vacum Gücü: 100Kpa Max / 0 - 1 bar                                                                               Oksijen Jet Vakum: 0-8 bar
Operasyon Kontrolü: 8” Ekran Kontrol                                                                            Garanti Süresi: 2 Yıl / 24 Ay 
Paket Boyutları: 64*49*114cm                                                                                            Ağırlık: 35 Kg 

Aging Spots,Color inequality in the skin,Balancing oily skin,Body crack applications,Black spot and oil glands,
Reduction of acne and superficial scars,Sun’s damage to the surface of the skin.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS 

Shiny Facial is a skin-regenerating device that cleanses the skin deeply and provides medical care.
Shiny Facial pressure and vacuum lotion by spraying on the surface of the skin is aspirated.
Aspiration; the liquid material or gas that has accumulated in the skin cavities is absorbed by means of 
a tool means removal.
The Shiny Facial instrument can also replenish the repaired serum after the suction procedure under 
the skin starts the repair process.
Shiny Facial devices are highly sterile, with individual disposable application heads. In this way, only a 
special application to prevent damage to your skin is prevented.
Fine lines, stains, acne, excessive cellulite skin is an effective application.
An important feature of this skin care method that distinguishes it from other methods is 12 months of 
the year is that you can make.

Yaşlanma Lekeleri,Ciltteki Renk Eşitsizliği , Yağlı Ciltleri Dengeleme, Vücut Çatlak Uygulamaları, Siyah Nokta ve 
Yağ Bezeleri, Akne ve Yüzeysel Skarları Azaltma, Güneşin Cilt Yüzeyine Verdiği Zararlar, Boyun,Vücut Çatlakları.

SHINY FACIAL UYGULAMA ALANLARI
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Çatlak Başlığı 
Vücut Çatlakları için 
Özel Uygulama Probu



Highly qualified products are delivered in small amounts 
directly  the top layer and underneath the skin.
Facial mesotherapy is a natural and useful method 
that improves skin, which is effective in wrinkles 
and sagging.
After facial mesotherapy, the skin appears fresh and rested.
The elasticity of the skin increases and the sagging is 
reduced.
Wrinkles lighten.The skin has a bright appearance.

AQUA PEN2 MESOTHRAPY

Taşınabilir özelliği, hafif el başlığı ve yüksek nitelikli serumları ile kolay ve hızlı 
uygulama imkanı sunar.

Portable feature, lightweight handpiece and
with high qualified sera easy and fast 
application.

Ölçüler: 29 x 79 x 246 mm

Ağırlık: 200 g

Pil: Lityum Polimer 1400 mAh

Şarj: 2 saat

Dimensions: 29 x 79 x 246 mm

Weight: 200 g

Battery: Lithium Polymer 1400 mAh

Charging: 2 hours

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Mezoterapi Cihazlarında Devrim! Vakum Etkisi ile Agrısız Acısız Uygulama..-

Hydro Plus Serum        Needle Tips Nano Needle

Revolution in Mesotherapy Equipment! Vacuum Effect..

Yüksek nitelikli,ürünler küçük miktarlarda, cildin üst katmanına ve altına direk olarak verilir.
Yüz mezoterapisi cildi yenileyen, kırışıklık ve  sarkmalarda etkili olan doğal ve faydalı bir yöntemdir. 
Yüz mezoterapisi (mezolift) sonrası cilt daha taze ve dinlenmiş görünür.
Cildin elastikiyeti artar ve sıkılaşır Kırışıklıklar hafifler. 
Cilt aydınlık bir görünüme kavuşur.
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NANO DERMAPEN CİHAZI

In NanoDerma application, micro channels can be opened vertically with multiple nano needles 
on the skin. Epidermal damage is caused by 90-degree needling.
In this way, the process of self-renewal of the skin accelerated by the marks of scar and scar preferred
excellent results and effects are observed with product supplements.

Devir Hızı/ Cycle Speed: 6,000                                                                                    Derinlik Ayarı/ Depth Adjustment: 0 - 2,0 mm

Atış Gücü/Shooting Power: 2 mm uygulamada başarılı                                          Dayanıklılık/ Durability: Mükemmel

Batarya/ Battery: Şarj edilebilir / Kablosuz kullanım                                               Üretim: Kore Ağırlık: 200 g

Ek Özellikler/ Additional Features: Mavi Led / Blue Led                                          Sterilizasyon Etkisi / Sterilization Effect

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Leke ve Scar Izlerine Savas Açan En Etkin Uygulama Için NanoDerma.. 
. .

.

MA

AYARI

Ayarlanabilir 4 K

Ayarlanabilir 4 Kademeli Hız 
(3,000 - 6,000 Rpm)
Ciltte yüksek vuruş hızı ile kısa 
sürede maksimum kanal açar.

Adjustable 4-Stage Speed 
(3,000 - 6,000 Rpm)
It opens the maximum channel 
in a short time with high impa-
ct speed.

Ayarlanabilir 
İğne Derinliği (0 - 2,0 mm) 

Adjustable Needle Depth 
(0 - 2.0 mm)

Mavi Led
Mavi Led ışığı cildi yatıştırır
ve steril eder. 

Blue Led
Blue Led light soothes 
and sterilizes skin

Şarj Edilebilir 
Kablosuz Kullanım 
Rechargeable 
Wireless

Stain and Scar Marks War For The Most Effective Application The NanoDer..

NanoDerma uygulamasında dikey olarak cilde birden fazla nano iğne ile mikro kanallar açılarak
90 derecelik iğneleme sayesinde epidermal hasar oluşturulur.
Bu sayede cildin kendini yenileme prosessi hızlanarak lekelerde ve scar izlerinde tercih edilen 
ürün takviyeleri ile mükemmel sonuç ve etki gözlemlenir.
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SMART MIRROR 
CİLT ANALİZ CİHAZI - SKIN ANALYZER
Türkçe Dil Destegi Ile Cilt Problemlerini Tanımak ve Çözüm Üretmek Artık Çok Kolay.. 
Turkish Language Support to Recognize Skin Problems and Produce Solution Easily..

Uygun boyutta ve ABS malzemeli, şık, kullanışlı ve çevre dostu aerodinamik tasarım.
İyi çekim ortamı sağlamak için geri çekilebilir ve çıkarılabilir doğa dostu körük. Softsilikon çenelik, 
alınlık ile ayarlanabilir taban tasarımı isteğe bağlı olarak çekim açısı yakalamasını sağlar.
Enerji tasarruflu LED’in 24 katı distorsiyon HD gölgesiz görüntü sağlar.
Analiz hızı sadece 20 saniyedir, zaman tasarrufu ve yüksek verimlilik sağlar.
Mevcut ürün yelpazenizi girerek analiz sonuçlarına göre ürün seçimini otomatik olarak yapar, fiyatlandırır 
ve önerilerde bulunur. Kayıt alarak belli zaman aralıklarında ki kontroller de karşılaştırma yapmanızı sağlar.
Lekeler, gözenekler, nem, dokular, kırışıklıklar, pigmentasyon gibi benzeri problemleri Tanır ve çözüm 
önerileri sunar. Test sonuçlarına göre akıllı ayna özelliği sayesinde cilt bakım ürünleri ve çözüm 
uygulamalarını otomatik olarak önerir. Sınırsız müşteri kaydı ve takibi yapmanızı sağlar.

Stylish, convenient and eco-friendly aerodynamic design with appropriate size and ABS material.
Retractable and removable nature-friendly bellows to ensure good shooting environment. Soft-silicone 
chin rest, adjustable base design with pediment allows shooting angle catch on request.
The 24-hour distortion of the energy-saving LED provides HD shadow-free images.
The analysis rate is only 20 seconds, saving time and providing high efficiency.
By entering your current product range, it makes the product selection automatically according to the 
results of the analysis, pricing and making suggestions. By recording, the controls at certain time 
intervals allow you to make comparisons.
Recognize similar problems such as stains, pores, moisture, tissues, wrinkles, pigmentation and solution
offers suggestions. According to the results of the test, the smart mirror feature skin care products and 
solutions recommends applications automatically. Unlimited customer records and allows you to follow up.

Veri tabanı, yapay zeka ve 
görüntü analizi teknolojisi 
ile büyük veri tabanı analizini 
birleştirir.. 

The database combines large 
data base analysis with 
artificial intelligence and 
image analysis technology.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Aydınlatma(RGB): 8,800 lux

Renk Sıcaklığı: 7200 K 

Kamera Çıkışı: NT 

Cpu: 4x 1,8 Ghz 

Ekran: 10” Dokunmatik Ekran 

Makine Boyutları: 42cm * 35cm * 49cm 

Çözünürlük: FS-2000W 

Disk Alanı: 120GB 

Ram: 2 GB 

Usb: USB 2.0 Bağlantı Noktası
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Buhar / Ozon 
Vakum-Sprey 
Loop-Woodlamp 
Fototerapi
Dermabrazyon
Hot Cab-UV Steril 
Soğuk ve Sıcak Başlık 
Frimator-Spot Kalemi 
Iıon-Ultrasound Spatula 
Skin Scrubber
Bio Lifting 
Yüksek Frekans

Frimatör
UltraSonik
Galvanic
Lifting
Yüksek Frekans
Vakum
Sprey
Loop - Işıklı Büyüteç
Metabolik depresör lgp
Başlık Soğuk çekiç
Başlık Sıcak çekiç
Buhar
Ozon

Frimatör 
Ultrasonic
Galvanic
Lifting
High frequency
Vacuum
Spray
Loop - Illuminated Magnifier
Metabolic depressor lgp
Cold heading
Hot heading
Vapor
Ozone

Vapor / Ozone
Vacuum-Spray
Loop-Woodlamp
Phototherapy
Dermabrasion
Hot Cab-UV Sterile
Cold and Hot Head
Frimat is-Spot Pen
Ion-Ultrasound
Skin Scrubber
Bio Lifting 
H.frekans

Prokomed Luxes 13+1 
Cilt Bakım Cihazı

Prokomed Luxury Skin Care 
19+1 Cilt Bakım Cihazı
Bir Cilt Bakım Cihazından Beklentinizin Fazlası.. 
More Than You Expect From a Skin Care..

Yenilikçi ve Sık Dizaynı Ile Yeni Nesil Cilt Bakım Cihazı.. 
New Generation Skin Care Device With Innovative and Stylish Design..

Özellikler   Features

Özellikler   Features

.
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Prokomed Luxes 13+1 
Cilt Bakım Cihazı

Prokomed Luxury Skin Care 
19+1 Cilt Bakım Cihazı

Vapozon / Buhar
Loop (ışıklı büyüteç) 
Frimatör (Sağ sol hareket edebilir) 
Yüz fırçaları (ince /kalın)
Vücut fırçası 
Taşlama başlığı 
Vakum 
Sprey
H. Frekans
Iontoferez
Lifting 

Vapozon / Steam
Loop (Bagel lamp)
Ventilator (left or right)
Face brushes (thin / thick)
Body brush
Grinding head
Vacuum
Spray
H. Frequency
Iontoferez
Lifting

Vapozon /Buhar
Loop (ışıklı büyüteç)
Ozon
Frimatör
High Frekans
Kitlenebilir tekerlekler

Vapozon / Steam
Loop (Bagel lamp)
Ozone
Frimat is
High Frequency
Lockable wheels

Prokomed Collection Touch 
Cilt Bakım Cihazı

 Prokomed Selection
 Cilt Bakım Cihazı

Son Model Son Teknoloji Sık Tasarım Dokunmatik Ekran.. 
Latest Model Latest Technology Favorites Design Touch Screen..

Yeni Baslangıçlar Için.. | For New Beginnings..

Özellikler   Features

Özellikler   Features
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Dermapen Cihazı

Ultrasonic Spatula

Mercedes RF

/ Dermapen Device
Dermapen tedavisinde dikey olarak cilde birden fazla iğne ile 
mikro kanallar açılmaktadır. 90 derecelik iğneleme sayesinde çok 
daha az epidermal hasar oluştuğundan uygulama olacak kişi için 
çok daha güvenli olmaktadır. 
Dermapen otomatik ve titreşimli iğneleme tekniği sayesinde ağrı 
oluşumunu azaltırken, ürünlerin emilim miktarını arttırarak 
tedavi etkinliğini fazlalaştırır. 
Dermapen uygulamalarının diğer bir yararı da diğer cihaz 
uygulamalarıyla kıyaslanmayacak şekilde maliyet avantajıdır.

In the treatment of dermapen, micro channels are opened 
vertically to the skin with more than one needle. With 90 degree 
needling, much less epidermal damage is occurring, making it 
much safer for the person to be treated. 
Dermapen automatic and vibrating needling technique reduces 
pain formation while increasing the amount of absorption of 
products and increases the effectiveness of treatment. 
Another benefit of Dermapen applications is the other device 
incomparably cost advantage.

Ultrasonik spatula cilt altında biriken kir,yağ ve makyaj atıklarını 
kolayca temizleyen scrub özelliği ve ürünleri cilt altı dokusuna 
geçirmeyi sağlayan ultrasound özelliği ile eşsiz bir cihazdır.

Ultrasonic spatula is a unique device with ultrasound feature 
which provides easy cleaning of dirt, oil and make-up wastes 
under the skin.

Taşınabilir tasarım. Bipolar radyofrekans, 
güvenli ve daha etkili.
Güçlü enerjiye sahip küçük makine, 
ilk işlemden hemen sonra güçlü sonuç sağlar. 
Yüz ve vücut için kullanıma uygundur. 
Kolajen oluşumuna destek verir. 
Kırışıklık ve cilt toparlamada etkin sonuçlar verir. 
Ürünlerle beraber kullanıldığında etkinliği artırır.

Portable design. Bipolar radiofrequency is safe and more effective.
The small machine with strong energy provides strong results 
immediately after the first operation. 
Suitable for face and body 
collagen. Supports formation. 
It gives effective results in wrinkle 
and skin recovery. Increases efficiency when used with products.
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LED MASKE CİHAZI / LED MASK

Led terapi özelikle lazer gibi yoğun enerji istenmeyen durumlarda, cildin taze ve gergin görünmesinde, 
ince kırışıklıkların yok edilip, cildin renk tonunun ayarlanmasında “ışıktan” faydalanılan müthiş bir 
anti-aging uygulamasıdır.
Ciltte “soğuk lazer” denilen bu ışıklarla kolajen hücrelerinin artırılması sağlanmaktadır. 
LED ışıkları hücre faaliyetlerini 150-200 kat hızlandırır ağrıların giderilmesinde, hücre yenilenmesinde, 
bakteri ve mikroplarla savaşmada son derece etkilidir.
Sadece belirli dalga boylarında farklı renk alan ışınların cilde yansıtılmasıyla uygulanır. 
Tenimize değmeden, onun kendi kendini yenileme süreçlerini harekete geçiren bir sistemdir.

Led therapy is a great anti-aging application which makes use of in light anti, especially in the case of 
unwanted energy such as laser.
The skin is called sağlan cold laser Cilt and this increases the collagen cells.
LED lights speed up 150-200 times of cell activities in the elimination of pains, cell renewal, it is highly 
effective in fighting bacteria and microbes.
It is applied only by reflecting different rays of color at certain wavelengths to the skin.
It is a system that activates its self-renewal processes without touching our skin.

MAVİ IŞIK: Aşırı hassas ciltlere yatıştırıcı bir etki gösterir.
YEŞİL IŞIK: Cildi sakinleştirir ve hassasiyetini alır. Karma cilt tipleri için uygundur.
SARI IŞIK: Cildin kan ve lenf dolaşımı sistemini düzenleyerek detoks etkisi yaratır ve cildin kızarık 
görüntüsünü gidermeye yardımcı olur.
KIRMIZI IŞIK: Kolajen üretimini stimüle eder. Gözenekleri sıkılaştırır. Cerrahi operasyon sonrası 
şişliğin giderilmesinde ve belirgin kırışıklıkların ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir.

BLUE LIGHT: It has a soothing effect on extremely sensitive skin.
GREEN LIGHT: It calms the skin and gets its sensitivity. Suitable for mixed skin types.
YELLOW LIGHT: Regulates the system of blood and lymph circulation of the 
skin by creating a detox effect and skin helps to remove the image.
RED LIGHT: Stimulates collagen production. Tightens the pores. After surgical 
operation It is very effective in removing swelling and eliminating prominent wrinkles.

Led Terapi kullanıldığı alanlar:
Aknelerde, güneş ve yaşlanmaya bağlı 
lekelerde, her türlü doku yenilenmesinde,
anti-aging / ince kırışıklıklar, vitiligo 
hastalığında, tıp dilinde psoriasis olarak 
bilinen sedef hastalığında

Led Therapy uses:
Acne, sun and aging stains, all kinds of 
tissue renewal, psoriasis known as 
psoriasis, in anti-aging / thin wrinkles, 
vitiligo disease medical language

Pürüzsüz Pırıl Pırıl Saglıklı ve Gergin Bir Cilt.. | Smooth Glow and Tense Skin..

Led Maskesinin En Belirgin Özelikleri - Led Colors Features
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Özellikle de tutarlı programlanmış bir şekilde cildin derinliklere ‘0’ ile 
‘0,5’ saniyede gönderdiği yüksek ultrasound dalga ile kontrollü ısı oluş-
turur. Bu thermal oluşum ile birlikte tendon membran sistemine (SMAS) 
doğrudan ederek kolajeni uyarır ve cildin kendini yenileme prossesini 
tetikler. 
In particular, it generates controlled heat with a high ultrasound wave 
that the skin sends depths iy 0 ’to‘ 0.5 ’per second in a consistent 
programmed manner. With this thermal formation, it directs the 
collagen to the tendon membrane system (SMAS) and triggers the 
process of self-renewal of the skin.

HIFU FACE
Geri Sayım Basladı.. | The Countdown Has Begun...
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Günümüzde kullanılan non-invaziv uygulamaların en yeni ve etkili 
yöntemi olarak tercih edilen ‘High Intensity Focused Ultrasound’ 
tüm teknolojilerin üstünde bir sistemdir. Hı-Fu ciltte meydana gelen 
kırışıklık ve elastikiyet kaybına tek seanstasonuç vererek müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye taşır. Yüksek yoğunluklu odaklı 
ultrasound (HIFU) dalgaları, epidermise zarar vermeden dar 
alanlarda dokulara odaklanarak lazer ya da RF enerjisinden çok 
daha derine nüfuz eder. 
The tercih High Intensity Focused Ultrasound en is the latest and 
most effective method of non-invasive applications. Hı-Fu takes the 
customer satisfaction to the highest level by giving the skin the loss 
of wrinkles and elasticity. High Intensity Focusedultrasound (HIFU) 
waves are narrow without damaging the epidermis laser or RF energy 
by focusing on tissues in areas
penetrates deeper.



CILT GENÇLESTIRMEDE NON-INVAZIV YÖNTEMLE
TEK SEANSTA BASARI

SUCCESS OF SINGLE SEASON WITH NON-INVASIVE  

METHOD OF SKIN RE-GENERATION
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CRF TOO
Ameliyatsız Yüz Germe ve Vücut Toparlama.. 
Radyo Frekans uygulamalarının eşsiz çözüm ortağı

Unique solution partner for Radio Frequency applications 
Non-Surgical Face Lift and Body Lift..

Kanıtlanmış CRF teknolojisi etkileri: 
Kırışıklık görünümü, sarkma, genişlemiş gözenekler leke ve 
akne izlerinin giderilmesi. 
Geliştirilmiş en iyi non-invasive yöntemlerinden 
CRF TOO selülit görünümünde, çatlaklarda, 
sarkmalarda, istenmeyen bölgesel fazlalıklarda ve 
vücut çukurlarında gözle görülür düzelme.
Göz çevresi kırışıkları, torbalanmalar, mor halkalar, sark-
ma, üzgün ve yorgun bakan gözlerde daha canlı ve enerjik 
bir görünüm.
Sıcak taş masajı gibi vücuttaki ağrıları hafifletir, 
kaslardaki spazmı giderir, rahatlatır.
Cilt yenileme, sıkılaştırma ve vücut şekillendirme de kulla-
nılır. 
Elektromanyetik dalgaları kontrollü dağıtarak cilt 
üzerinde ısıtıcı termal enerji meydana getirir. 
Her 1 sn de 20 milyon titreşim ile cilt tabakasının 1-15 mm. 
derinliğine nufüz eder. Bu sayede dermis tabakası 65-75C 
ısınır. Bu ısınma kolajenleri birbirine bağlar, 
yağ hücrelerinde küçülme meydana gelir. 
CRF TOO uygulaması tüm vücut bölgelerinde ağrısız ve 
acısız mükemmel kozmetik sonuçlar verir.

Proven CRF technology effects:
The appearance of wrinkles, sagging, staining of enlarged pores and removal of acne scars.
Improved best non-invasive methods CRF TOO in cellulite appearance, cracks, sags, unwanted regional 
redundancies and visible improvement in body pits.
A more lively and energetic look in the eyes, looking at the eyes, wrinkles, purple rings, sagging, sad and 
tired around the eyes.
Relieves pain in the body such as hot stone massage, relieves the spasm in the muscles and relaxes.
Skin regeneration, tightening and body shaping are also used.
Controlling electromagnetic waves by distributing the skin on the heater generates thermal energy.
1-15 mm of the skin layer with 20 vibrations per 1 sec depth In this way, the dermis layer 6575C heats up. 
This warming connects collagen, contraction of fat cells occurs.
CRF TOO application gives excellent cosmetic results without pain and pain in all body parts.
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Altın iğneler sayesinde atış direk olarak dermise yani cilt altı 
dokulara yapılır. 
Altın iğne bakımında radyofrekans enerjisi direk olarak altın 
iğnelerdeki iletkenlik sayesinde hedeflenen alana verilir.  
Radyofrekans cihazının altın iğneli başlığı cilde temas ettiril-
diğinde mikro iğneler otomatik olarak ayarlanan derinlikte 
cilt içerisine ani bir giriş yapar. 
Çok sayıdaki altın uçlu mikro iğnelerle cilt üstünde mikro 
kanallar oluşturur ve sadece iğne ucundan gönderilen cilt 
üstüne temas etmeyen radyo frekans ile dermiste kollajen ve 
elastin üretimi tetikler.
Epidermis yüzeyinde cilt katmanlarında termal hasar veril-
mez. Amaç verilebilecek en yüksek enerjileri deriye bir zarar 
vermeden doğrudan cilt altına ulaştırmaktır.  
Kırışıklık, cilt gençleştirme, elastikiyet arttırma ve zamanı geri 
alarak eşşsiz ve kalıcı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Gold needles are made to go directly to the dermis, ie subcutaneous tissues. In gold needle care, the 
radiation frequency is directly delivered to the target area by conductivity in the gold needles.
The gold needle head of the radiofrequency device was brought into contact with the skin.
There is no thermal damage to the skin layers on the surface of the radio frequency 
Epidermis, with a large number of gold-tipped micro-pins on top of the skin, and only on the needle 
tip without touching the skin. It is to deliver directly from skin scan without any damage.
It provides wrinkles, skin rejuvenation, increasing elasticity and restoring time to achieve unique and 
lasting results.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Enerji: AC 110V ~ 220 V ~ 50Hz/60Hz  
Frekans: 2-4 M- Red led 650nm/5mwx1
Çıkış Gücü: 10-200 W
İğneler: 3v adet (25pin, 49pin, 80pin)
İğne kalınlığı: 0.3mm
İğne derinliği: 0.2-3.5mm (0.1 adım)
Makine Boyutu: 53*41*40 cm 
Ambalaj boyutu: 49*48*80 cm

Energy: AC 110V ~ 220V ~ 50Hz / 60Hz
Frequency: 2-4 M

Output Power: 10-200 W
Needles: 4pcs (10pin, 25pin, 64pin, NanocrystalS)

Needle thickness: 0.3mm
Needle depth: 0.2-3.5mm (0.1 step)

Machine Size: 53 * 41 * 40cm
Packing size: 49 * 48 * 80cm

THERMAL NEEDLE 
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AYAK SAĞLIĞI / FOOT HEALTH
Sulu Sistem Podiaspray / Water System Podiaspray

Bu cihaz ıslak teknik ile çalışır ve net devir sayısı ile ayak 
bakımının en iyi şekilde uygulanmasına olanak sağlar. 
Suyun çok ince şekilde buharlaştırılması sonucunda 
sürtünme sonucu oluşan toz hemen bağlanır.

This device works with wet technique and enables the best 
possible application of foot care with clear speed.
As a result of very thin evaporation of water
The dust formed by friction is immediately connected.

Kuru Sistem Podiavac / Dry System Podiavac
Temiz, hijyenik tuş takımı, güçlü, kompakt vakum cihazı 
ile  entegre emiş sistemi, fırçasız, düşük bakım NSK mikro 
motor  (40.000 rpm) mikro motor hızı ve emme gücü diji-
tal göstergeli. Son derece verimli emme sistemi (350 W) ve 
değiştirilebilir, yoğunluğu ayarlanabilir. 

Clean, hygienic keypad, powerful, compact vacuum device 
with integrated suction system, brushless, low maintenance 
NSK micro motor (up to 40,000 rpm) with micro motor 
speed and suction power digital display. The highly efficient 
suction system (350W) and interchangeable, its intensity 
can be adjusted.

FONKSİYONLARI
- Hız 5.000 den 40.000 rpm 
- Rotationoptional ışık için aydınlatıcı bir çalışma       
   alanı sağ ve sola döndürebilme seçeneği 
- Off-sprey fonksiyonunu kapatabilme 
- Bireysel sprey ayarı 
- Çalışma alanını aydınlatıcı LED 
- Cihazın yan tarafında entegre prob tutucu 
   bulunmaktadır 
- Ayak pedalı bağlantı olanağı 
- 125 ml kapasiteli su deposu 
- Emiş gücü max. 90 mbar+

FUNCTIONS
- Speed from 5,000 to 40,000 rpm 
- Rotationoptional illuminant workspace for right     
   and left rotation options
- To turn off the spray function
- Individual spray setting
- LED illuminating the work area
- Integrated probe holder on the side of the device
- Foot pedal connection possibility,
- 125 ml capacity water tank
- Suction power max. 90 mbar+

FONKSİYONLARI
- Hız 5.000 den 40.000 ayarlanabilir rpm,
- Hızlı tuş takımı ayarı, 
- Saat yönünde / saat yönünün tersine döndürme,
- Fırçasız mikro motor, 
- Emiş gücü üzerinden ayarlanabilir tuş takımı,
- Emiş gücünü gösteren ekran, 
- Ayak pedalı bağlantı olanağı, 
- Emiş gücü maks. 90 mbar+

FUNCTIONS
- Speed adjustable from 5,000 to 40,000 rpm,
- Quick keypad setting,
- clockwise / counterclockwise rotation,
- Brushless micro motor,
- Adjustable keypad via suction power,
- Display showing the suction power,
- Foot pedal connection possibility,
- Suction power max. 90 mbar +
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FONKSİYONLARI 
- Kilo Ölçme 
- Vücut Yağı 
- Yağsız Kilo 
- Vücut Su Oranı 
- Protein Oranı 
- İskelet Kasları 
- Hedef Kilo 
- Kas Oranı 
- Yağ Oranı 

FUNCTIONS
- Weight Measurement
- Body fat
- Fat Free Weight
- Body Water Rate
- Protein Ratio
- Skeletal Muscles
- Target Weight
- Muscle Rate
- Fat rate

BODY ANALYZER  
Vücut Analiz Cihazı

Diyet Programlarının ve Zayıflama ünitelerinin vazgeçilmezi 
Raporlama, Kayıt, Vüut Kitle İndexi, Kas ve Yağ Oranı, Metabolizma Yaşı, gibi Zayıflama Merkezlerinin 
İhtiyacı olan tüm donanıma sahiptir

Indispensable for Diet Programs and Slimming Units
It has all the equipment needed for Weight Loss Centers such as Reporting, Recording, Body Mass 
Index, Muscle and Fat Rate, Metabolism Age, etc.

Voltaj/Voltage: AC90-265V 

Dil/Langue: İngilzce - Çince

Max.Kilo/Max.Weight: 10-200 Kg

Boyut/Size: 50,4x81,8x116,5 cm 

Ağırlık/Weight: 40 Kg 

Ekran/Screen: Dokunmatik Ekran / Touch Screen

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Yeni Teknoloji Vücut Yag Ölçümü / Vücut Analizi. 
New Technology Body Fat Measurement / Body Analysis... 
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KALICI 
MAKYAJ

SİSTEMLERİ
PERMANENT 
MAKEUP 
SYSTEMS



MEI-CHA LUMI

İğne,Güç ve Motor Dönüş Hızını Kontrol Etmeyi Sağlayan Gelişmiş Teknoloji
Minimum Acı Maksimum Dayanıklılık için Lumi TM
Mükemmel güç ve hız dengesi sayesinde cilde işleme derinliği değişmeyen özel tasarım
15,000 Rpm/Dakika ile Eşit Güç Verir
Sessiz,Güvenli, Hassas, Verimli, Güçlü Motor
Dokunmatik Ekranı İle Özel Alman Motor Teknolojisi
Gama Steril özellikli Nano İnce İğne ve tipsler
Titreşim ve Isınma yapmayan micro motor
Boya püskürtmeyen nitelikli prob ve aksesuarları
Uzun ömürlü ipek kablo
Suya ve boyaya dayanıklı özel dizayn kasa

Advanced Technology to Control Needle, Power and Motor Rotation Speed
Lumi TM for Minimum Pain Maximum Durability
Special design with excellent power and speed balance
Equal Power with 15,000 Rpm / Minute
Quiet, Safe, Sensitive, Efficient, Powerful Motor
Special German Motor Technology With Touch Screen
Nano Fine Needle & Tips
Vibration and non-heating micro motor
Non-dyeing quality probes and accessories
Long life silk cable
Special design water and paint resistant case

MEI-CHA LUMITM SET İÇERİĞİ
3 adet image pigment
10 adet düz veya flat iğne (steril poşetlerde)
10 Kapşon
10 Boya kabı tutucu yüzük
 

MEI-CHA LUMITMKIT 
3 pcs image pigment
10 pieces of flat or horse needle (in sterile sachets)
10 Hoods
10 Paint Container Holder Ring

Planlanan Günlerde Uygulamalı Eğitim
Eğitim Sonunda Sertifika
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MEI-CHA I-STAR DELUXE

MEI-CHA DELUXE I-STAR KİT SETİ
3 adet image pigment

10 adet düz veya at iğne (steril poşetlerde)
10 Kapşon

10 Boya kabı tutucu yüzük

Practical Training on Planned Days
Certificate at the End of Education 

 
MEI-CHA DELUXE I-STAR KIT SET

3 pcs image pigment
10 pieces of flat or horse needle (in sterile sachets)

10 Hoods
10 Paint Container Holder Ring

Yeni Tasarım Probu ile Nano İğne Seçeneği İçin Geliştirilmiş Motor Gücü.
13,000 Rpm/Dakika ile Eşit Güç Verir.
Güvenli, Hassas, Verimli, Güçlü.
Titreşim ve Isınma Yapmayan Tasarım. 
Hijyen Kurallarına Uygun Üretim. 
Gama Steril özellikli Nano İnce İğne ve tipsler.
Eş Zamanlı Farklı Hız Değerlerinde Birbirinde Bağımsız Çalışabilen Çift Motor Teknolojisi. 
Şık Tasarım.
Atış Hızı Sebebiyle Uygulama Süresinde Azalma. 
Mei-Cha Deluxe i- Star Profesyonellerin Tercihidir.

Improved Engine Power For Nano Needle Option With New Design Probe.
Equal Power with 13,000 RPM / Minute.
Safe, Sensitive, Efficient, Powerful.
Vibration and non-heating design.
Proper production according to hygiene rules.
Nano Fine Needle and tips with Gama Sterile.
Dual Motor Technology that can work independently at different speed values.
Stylish Design.
Reduction of Application Time due to Shooting Speed.
Mei-Cha Deluxe i- Star is the Choice of Professionals.

Planlanan Günlerde Uygulamalı Eğitim
Eğitim Sonunda Sertifika
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SAPPHIRE ELITE

SAPPHIRE ELITE TM GM KİT İÇERİĞİ
3 adet image pigment
10 adet round veya at iğne steril poşetlerde
10 adet boya kabı 10 adet kapşon

SAPPHIRE ELITE TM GM KIT CONTENT
3 pcs image pigment
10 pieces round or horse needle sterile sachets
10 pcs paint container 10 pcs hood

SAPPHIRE ELITE TM ÖZELLİKLERİ
- Nano iğne seçeneği şık ve hafif tasarım
- Güvenli, hassas, verimli, güçlü
- 7,000 rpm/dakika ile eşit güç verir
- Hijyen kurallarına uygun üretim
- Yeni başlayanlar için profesyonel seçim
- Mei-Cha portable Sapphire Elite 
  paslanmaz gövdeye sahiptir

SAPPHIRE ELITE TM PRODUCT DETAILS
- Nano needle option for stylish and light design
- Safe, precise, efficient, powerful
- Power equal to 7,000 rpm / min
- Hygiene production
- Professional choice for beginners
- Mei-Cha portable Sapphire Elite stainless steel     
  housing

Planlanan Günlerde Uygulamalı Eğitim
Eğitim Sonunda Sertifika

KALICI MAKYAJ PİGMENT SOLDURUCU
MANDELIC ACID %20-50ML

Hassas yöntemler ile üretilerek iyi test edilmiş olmasının yanı sıra eksiksiz profesyonel 

uygulamaların başlangıç noktasıdır.Kalıcı makyaj ve microblading uygulamalarında 

istenmeyen şekil ve renk bozukluklarının giderilmesinde veya hafifletilmesinde en 

büyük yardımcınızdır.
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Son yılların en moda sistemi olarak tüm güzellik salonlarının ve müşterilerin gözdesi haline 

almıştır.Japon tekniği olarak bilinen doğal kaş kılına uyumlu kıl atışları yapılarak cilde 

boyanın işlemesi sağlanır.Son derece doğal bir o kadar da dikkatli yapılması gereken bir 

uygulamadır.Doğallığı neticesinde bilgesel çalışma imkanı da sunarak daha fazla müşteriye ulaşmanızı 

sağlayacaktır.Diğer uygulamaların aksine erkeklerde de herhangi bir sebepten problemli olan kaşlarda 

doğallığı sayesinde uygulama imkanı sunar.Farklı kartuş seçenekleri, özel kalemi, nitelikli pigmentleri 

ve üst düzey eğitimi ile Microblading set içeriğinizi siz oluşturun.

MICROBLADING SİSTEM 

As the most fashionable system of recent years, it has become a favorite of all beauty salons and 

customers.Japanese technique known as the natural eyebrow hair is made by matching hair shots 

of the skin is provided to process the paint. It is a practice that should be done with the utmost 

caution .In contrast to other applications, it offers the possibility of application in men due to the 

naturalness of the eyebrows which are problematic for any reason.Create your Microblading set 

content with different cartridge options, special pen, high quality pigments and top level training.

Micro Pen 1’li Micro Pen 2’li
Micro Pen 3’lü

Micro Blonde 2 Micro Ebony 1

U-Shape Needle Round Needle Flat Needle

Microblading Pen Çeşitleri

Microblading Pigment (Boya) Çeşitleri

Micro Brown 4 Micro Black

Flex Needle

Microblading Needle (İğne) Çeşitleri
Microblading Kit İçeriği

Microblading  Pen 3’lü
2 Adet Boya Micro Color Ebony - Blond

Uygulamalı Eğitim (Planlanan  Günler’de)
Kaş Kalemi
Kaş Cetveli

10 Adet Yüzüklü Boya Kabı
Kaş Usturası

Bakım Kremi
Eğitim Sonunda Sertifika

50 Adet Blade 
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MEI-CHA pigmentleri sertifikalı bir labaratuarda ve sertifikalı malzemelerden üretilmiştir.
MEI-CHA pigmentleri kalite ve güvenlik standartlarının tüm yönergelerine uygundur ve dünya çapında 
mevcut yüksek kaliteli pigmentlerinden biri olarak kabul edilir.

KALICI MAKYAJ-MICROBLADING PİGMENTLERİ

Gamma steril kullanılan dünyadaki ilk ve tek  
kalıcı makyaj boyasıdır. 
Mei-Cha Kalıcı makyaj boyalrı asla renk değiştirmeme özelliğine sahiptir. Geçen zamana aldırmadan 
kendi tonunda açılarak devam eder.H2o pigment color ve İmage color ile aynı zamanda renk değiştirmiş 
(kızıllaşmış, grileşmiş mor veya lacivert) olan problemli kaşlara da çok başarılı bir şekilde işlem yaparak 
memnuniyet verici sonuçlar alabilirsiniz. IMAGE su bazlı bir pigmenttir. IMAGE pigmnetler renkli 
nötralizer ile önceden formüle edilmiştir.

Bu sayede karışımı ihtiyacını en aza indirger ve her cilt renginin karşılığı olduğu için doğrudan cilde 
uygulanır. Eşsiz formülasyonu sayesinde daha kolay implantasyon sağlar.Tüm cilt tiplerinin yanısıra 
özellikle yağlı ciltler için tercih edilen H2o pigmentler ise aynı sertifikalı ve yüksek nitelikli üretim 
aşamasından geçerek su bazlı olup pigment yoğunluğu daha yüksektir. Bozulmuş kaş rengini düzeltmede 
en çok tercih seri H2o pigmentlerdir.

MEI-CHA boyalarında ki önemli özelliklerinden bir diğeri de içeriğindeki reflektör yansımaları ile ten 
renginde muhteşem ahengi yakalamasıdır.Micro color pigmentler gliserin bazlı ve en yüksek konsantrasyona 
sahiptir.Kalıcı makyaja oranla ciltte kalma süresi daha düşük olan Micriblading uygulamalarının 
vazgeçilmez en önemli parçasıdır.Micro color kıvamı ve niteliği ile çalışma sırasında rahat sonrasında 
kalıcı efekti sayesinde en çok tercih edilenlerin arasında yerini almıştır.Bİrd diğer özelliği ise renk 
karıştırarak çalışmaktan keyif alanların tercihi de micro color olmalıdır.

Mıcro Color Image ColorH2O Color
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MEI-CHA 
                          PIGMENT COLORS 

Mıcro Ebony1 12 ml Mıcro Blonde2 12 ml Mıcro Black 12 ml

H2O Dark Taupe  
          12 ml

H2O H2O H2O H2O

H2O H2O H2O H2O

H2O Coffee Bean  
          12 ml

      H2O Khaki  
          12 ml

H2O Mocha          
       12 ml

H2O Amber Blonde  
          12 ml

H2O Brown Sugar                              
          12 ml

H2O Jet Black 
        12 ml

H2O Medium Taupe 
           12 ml

Darkest 
 Brown

 Dark  
Brown

Medium 
 Brown

 Light  
Brown

Black Honey 
Blonde

Golden 
Brown

MagentaWineNatural 
   Lip

Mauve Cappuchino Peach Rose

Mıcro Brown4 12 ml Mıcro Ebony3 12 ml Mıcro Redlip4 12 ml

Mıcro Brown4 12 ml
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Avrupa Sağlık Örgütü tarafından onaylı dünya markası olan Pİ Nailstore Prefessional Line ürünleri 

ile kusursur, hızlı ve kolay uygulama yapma lüksünü eğitim kalitemizi ürün kalitesi ile birleştirerek 

sizlere yansıtıyoruz.Protetez tırnak estetik açıdan son yıllarda bayanların en çok talep ettikleri konuların 

başında yer almaktadır.

PI NAIL JEL SİSTEM
Günümüzde en çok tercih edilen sistemidir.
Akışkan jel formundaki ürenler özel sürme tekniği kullanarak 
şekillendirir ve U.V lambası ile kurutulur. Kağıt törpülerle 
veye elektrikli fereze ile son form verilerek kalıcı parlaklık 
veren jel sürülerek işlem bitirilir

STORE

Türkiye’ de pek sıklıkla kullanılmayan ama Avrupa’ da 1. Tercih olan bu yöntem uygulama maliyetinizi 
aşağı çekerken farklı fantastik çalışmalar yapmanıza olanak sağlayacaktır. Her iki yöntem jel ve akrilik için 
de kullanılabilir.

PI NAIL ŞABLON SİSTEMLERİ

Günümüzde en çok tercih edilen sistemidir.
Akışkan jel formundaki ürenler özel sürme tekniği kullanarak 
şekillendirir ve U.V lambası ile kurutulur. Kağıt törpülerle 
veye elektrikli fereze ile son form verilerek kalıcı parlaklık 
veren jel sürülerek işlem bitirilir

ABC JEL SİSTEM
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Türkiye’ de pek sıklıkla kullanılmayan ama Avrupa’ da 1. Tercih olan bu yöntem uygulama maliyetinizi 
aşağı çekerken farklı fantastik çalışmalar yapmanıza olanak sağlayacaktır. Her iki yöntem jel ve akrilik için 
de kullanılabilir.

PI NAIL PROTEZ TIRNAK EKİPMANLARI

PINAIL KALICI OJE SYSTEM
Son yıllarda bayanların gözdesi olan kalıcı oje sistemi 
oldukça hızlı ve kolay bir uygulamadır. Tırnaklara 
hiçbir zarar vermemesinin yanı sıra kırılmadan 
uzamasına yardımcı olur

ABC KALICI OJE SYSTEM
Son yıllarda bayanların gözdesi olan kalıcı oje sistemi oldukça 
hızlı ve kolay bir uygulamadır. Tırnaklara hiçbir zarar 
vermemesinin yanı sıra kırılmadan uzamasına yardımcı olur
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Kalıcı Oje Çıkartıcı

UV/Led

Toz Emici Fan

Elektrikli Törpü





İPEK
KİRPİK

SİSTEMLERİ
EYELASH
EXTENSION



Muhteşem ve büyüleyici bakışlar için kirpik kaynak 
diğer adı ile ipek kirpik doğru uygulama ve ürün  ile 
uzun süreli kullanılabilme özelliğine sahiptir.Farklı 
boyut ve kıvrımları seçebileceğiniz geniş bir 
yelpazeye sahiptir.                      

PiLash HIGH VOLUME KİRPİK
SİSTEMLERİ
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Düz ve aşağı doğru duran kirpiklerdense kirpik 
permasıyla müşterilerinize kalıcı kıvrık kirpikler 
hediye edebilirsiniz. 3 aya kadar kalıcılığını 
koruyan kirpik perması uygulaması müşterinize 
istediği gibi kıvrık kirpikler, bakışlarına çekicilik 
verecektir. Üstelik hiçbir zarar görmeksizin 
dilediğiniz kadar tekrarlayabilir, her zaman 
çekici bakışlara sahip olmalarını 
sağlayabileceksiniz. Kirpik yoğunluğunu artırıcı 
ve renk tonlaması ile daha da çekici kirpikler 
için kirpik boyama işlemini birlikte önermekteyiz

Bonding Gel (Yapıştırıcı)
Çok güvenli ve hassas bir 
yapıştırıcıdır.Silikon pedleri 
göz kapaklarına 
yapıştırmak için kullanılır.

Volume Fixer (Sabitleyici)
Laminasyon prosedürünün 3.aşamasıdır.
Bu ürün kirpiklerdeki kırık bağları onarır
“VOLUME FIXER” doğal kirpiklerin yeni 
formunda sabitlenmesini sağlar.

Protein Remover (Arındırıcı Ped)
Kalentin kirpik lifting işleminin 
başlangıcında,kirpik ve göz kapaklarını 
protein kalıntılarından,yağlardan ve 
kirden iyice temizler.

Silicon Peds (Silikon Ped)
Küçük, orta ve büyük olmak 
üzere 3 boydur.Silikon Ped ne 
kadar küçük olursa, eğrilik o 
kadar büyük olur.

Moisturising Serum (Nemlendirici ve 
Onarıcı Serum)
Besleyici, yenilenici ve hacim verici bir 
etkiye sahiptir.

Lash Lift Tool (Kirpik Kıvırma Ucu)
Kirpiklerin silikon pedlere kaldırılmasında 
kullanılır. 
Sivri ucu sayesinde kirpikleri kolayca 
düzeltmenizi ve ayırmanızı sağlar.
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KİRPİK LIFTING Video



Black Blue Light Brown

Intense Black Brown

Kalentin kirpik lifting sistemi kirpikleri düzleştirerek çalışır. Kirpikleri tabandan dikey olarak kaldırır. 

Gözlerde ki yorgun ifadeyi başarılı bir şekilde değiştirir. Kirpiklerde gözle görülür şekilde hacimsel 

sonuç verir. Kalentin Lash Lift Kit, en etkili bakım sonuçlarını sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren 

kapsamlı bir kittir. 4 adımlı uygulamaya yardımcı olmak için benzersiz bir şekilde hazırlanan kit; 

lifting sonuçlarını daha da ileriye taşımak için renklendirme ürünlerini de içeriyor. 

KAŞ KİRPİK BOYASI

Oxidant Cream 3% (Oksidan Krem)
Oksidan, boyanın aktive olmasını 
sağlayan kremsi sıvıdır.
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Kalentin kirpik lifting sistemi kirpikleri düzleştirerek çalışır. Kirpikleri tabandan dikey olarak kaldırır. 

Gözlerde ki yorgun ifadeyi başarılı bir şekilde değiştirir. Kirpiklerde gözle görülür şekilde hacimsel 

sonuç verir. Kalentin Lash Lift Kit, en etkili bakım sonuçlarını sunmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren 

kapsamlı bir kittir. 4 adımlı uygulamaya yardımcı olmak için benzersiz bir şekilde hazırlanan kit; 

lifting sonuçlarını daha da ileriye taşımak için renklendirme ürünlerini de içeriyor. 
SARF

MALZEMELER

CONSUMPTION
MATERIALS



     MOTORLU  
BAKIM YATAĞI

Şık, ergonomik tasarımlı, 
kullanımı kolay 3 motorlu Elektrikli 
kumandası ile yükseklik, oturma,sırt 
eğilimi ve ayak kısmı ayarlanabilir. 

     MEKANİK  
BAKIM YATAĞI 
Cilt ve vücut bakımı, 
epilasyon ve masaj için kullanılabilir. 
Baş ve ayak kısmı orta bölümden 
bağımsız olarak hareket edebilir ve 
düz pozisyona  gelebilir. 

 BAKIM 
SEDYESİ

Çok amaçlı kullanabilen düz sedye 
ayarlanabilir sırt bölümü ve delikli 
deliksiz seçenekleriyle. 

EBATLAR /                DIMENSIONS

Width: 75 cm

Height: 87 cm

Min.Height: 62 cm

Max.Height: 84 cm

Max. Power: 150 kg

Weight: 68 kg

En: 75 cm 

Yükseklik: 87 cm

Min.Yükseklik: 62 cm 

Max.Yükseklik: 84 cm 

Max.Taşıma Gücü: 150 kg 

Ağırlık: 68 kg

EBATLAR /                DIMENSIONS

En: 62 cm 

Yükseklik: 68 cm

Min.Yükseklik: 118 cm 

Max.Yükseklik: 183 cm 

Max.Taşıma Gücü: 200 kg 

Ağırlık: 68 kg

Width: 62 cm

Height: 68 cm

Min.Height: 118 cm

Max.Height: 183 cm

Max. Power: 200 kg

Weight: 68 kg

EBATLAR /                DIMENSIONS

Height: 75 cm

Width: 60 cm

Length: 180 cm

Back Section Vertical Position

Length: 150 kg

Max. Handling Power 200 kg

Yükseklik: 75 cm 

Genişlik: 60 cm

Uzunluk: 180 cm 

Sırt Bölümü Dik Pozisyon 

Uzunluğu: 150 kg 

Max. Taşıma Gücü 200 kg

Şık ve doğal görünümlü vücut bakım odalarında 
masaj ve spa bakımları için tasarlanmış ahşap 
yatak. Neme dayanıklıdır. Baş bölümü delikli ya 
da deliksiz olarak seçilebilir. Yatakların ahşap 
kısmı standart olarak kayın veya venge renginde 
üretilmektedir. 

EBATLAR /                DIMENSIONS

Width: 59cm 

Height: 118 cm 

Length: 190 cm 

Weight: 52 kg

En:70 cm 

Yükseklik: 62 cm 

Uzunluk: 190 cm 

Ağırlık: 52 kg
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FLEXION IŞIKLI
BÜYÜTEÇ
Çok yönlü hareket
edebilen tekerlikli
ayak seçeneği ile yuvarlak
LEDli Loop

EBATLAR /                DIMENSIONS

Dimensions: 25 cm x 22 cm

Lamp:  non-heating white light

Magnification Ratio: 1.75 times 

Fluorescent: 22 watts 

Diyoptri:3,5 

Ebatlar: 25 cm x 22 cm  

Lamba: ısınmayan beyaz ışık

Büyütme Oranı: 1.75 kat 

Flüorasan:22 watt 

Diyoptri: 3,5 

PROKOMED - BUHAR
CİHAZI VE OZON FONKSİYONU
Ozonu buharla birleştirerek cildi
dezenfekte eder ve canlandırır.
Aromatik yağ kullanılarak
bakımlarınıza hoşluk katabilirsiniz.
Dakika ayarlıdır. Suyu bitince
otomatik kapanarak
cihazı koruma altına alır. Cihaz ayağı
tekerlekli ve uzayabilir borusu
sayesinde yüksekliği ayarlanabilir

AYAK BAKIM KOLTUĞU
Sırt Kısmı Fonksiyonu ekl kumandasıyla kontrol edilen motor ile 
0-90 derece arasında istenilen konumda ayarlanır.

Yükseklik ayarı el kumandasıyla kontrol edilen motor ile 60-90cm 
arasında istenilen konumda ayarlanır.

Ayakucu Kısmı El kumandasıyla kontrol edilen motor ile 0-40 
derece arasında istenilen konumda ayarlanır.
Trendelenburg hareketi.

72



Kullanışlı ve şık uzman taburesi. Bele 
oturan arkalığı sayesinde uzmana 
rahatlık sağlar

Arkalıksız tabure. Hidrolik pedalı ile 
yükseklik ayarı yapılabilir. En küçük 
yerlere dahi sığabilen kullanışlı bir mo-
deldir.

EBATLAR /                DIMENSIONS

Diameter: 36 cm

Max.Height: 61cm

Min.Height: 48.5 cm

Weight: 6,7 kg

Çap: 36 cm 

Max.Yükseklik: 61 cm 

Min.Yükseklik: 48,5 cm 

Ağırlık: 6,7 kg

EBATLAR /                DIMENSIONS

Diameter: 36 cm

Max.Height: 61cm

Min.Height: 48.5 cm

Weight: 6,7 kg

Çap: 36 cm 

Max.Yükseklik: 61 cm 

Min.Yükseklik: 48,5 cm 

Ağırlık: 6,7 kg

Bakımlarda kullanılacak ürünlerin yerleştirilmesi için tasarlanmış lake kaplamalı şık etejerler.

  

ÇEKMECELİ ETEJERNIKELAJLI ETEJER

  

RAFLI ETEJER

    

ARKALIKSIZ TABURE 
   

ARKALIKLI TABURE 
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ARKALIKSIZ TABURE 

KOMBİNE AĞDA 
AĞDA ERİTME CİHAZI
Teflon Kaplamalı konserve haznesi Otomatik termostatlı 
Her markaya uyumlu kolay takılıp çıkartabilen yaylı kartuş 
Elektrik çarpmasına karşı 12 volt Dokunmatik kartuşlar 

KONSERVE AĞDA 
ERİTME CİHAZI 
Teflon Kaplamalı konserve haznesi Otomatik termostatlı 
Her markaya uyumlu kolay takılıp çıkartabilen yaylı kartuş 
Elektrik çarpmasına karşı 12 volt Dokunmatik kartuşlar 

DİĞER TÜM SARF MALZEMELER

Cımbız   Ağız
Maskesi

Epilasyon            
   İğnesi

Spatula Galoş

Şeffaf Ultrason Gel

Eldiven
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Histomer 1982 yılında kurulan Valetudo Firması tarafından üretilmektedir. Histomer’ in genel merkezi 
ve üretimi İtalya Milano da bulunmaktadır. Ar-Ge bölümleri ise İsviçre Geneva şehrindedir. Valetudo Dr. 
Bortoloni, çok ünlü, bilimsel yanı olan, çok güçlü bir kozmetik uzmanıdır. Histomer, Valetuda firmasının 
yıllarca yapmış olduğu bilimsel çalışmalar sonucu doğmuştur. Ayrıca bu firma İtalya’ nın ünlü kozmetik 
markaları içinde üretimler yapmaktadır. 

Global Kozmetik pazarında İspanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya, 
Letonya, 
Litvanya, Estonya, Ukrayna, Singapur, Malezya, Çin, Tayvan, Kore, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, 
Polonya, Japonya distribütörlükleri vardır. Dünyanın 21ülkesinde bulunan HISTOMER artık Türkiye 
Distribütörlüğü ile HAYAT KOZMETİK tarafından getirilmektedir. UNI ISO 9001 sertifikası ile 
üretimden depolamaya kadar kalitesini ve güvenirliliğini kanıtlamış bir firmadır. 

1982’ den beri araştırma ve yenilikte süreklilik, insanların iyiliğine ve sağlığına yönelik üretimler gerçek-
leştirmektedir. Histomer markasının ana aktif maddesi BİTKİSEL HİSTAMİNAL HÜCRELER dir. Neden 
bitkisel hücreler tercih 
sebebidir; insanlar belli yaştan sonra hücre yenilemeleri yavaşlar ve üretim biter. Oysa bitkiler, yaşlansa da 
hücreleri sürekli ilk günkü gibi kendini yeniler ve hücre üretime devam ederler. İnsan hücresine benzer 
özellikleri taşıyan tek hücre bitki hücresidir. Histomer ürün konseptinin tamamında HISTOMERİK 
HÜCRELER bulunmaktadır. 

Bu hücreler hangi bitki hücrelerinden ve özlerinden elde edilmektedir; 
Quercus robur root extract (saplı meşe ağacı kökü özü) 
Acacia Senegal flower stem extract (Afrika’ da yetişen Senegal akasya çiçeği özü) 
Fagus syluatica bud extract (yaban kayın ağacının filiz özü) 
Tiliroside (Botanik bitkilerin yapraklarını kaplayan mikroskobik kıllardan elde edilen öz) 

HISTOMER ürün yelpazesinde yaklaşık 105 çeşit ürün bulunmaktadır. Ana ürün grupları aşağıda 
özetlenmiştir. 

1. HISIRIS: Aşırı hassas ve duyarlı cilt serisi.
2. BIO-HLS: Hormonel yaşlanma ve ileriki yaş için toparlama ve kırışıklık açıcı seri 
3.Formula 201 MAndelic Acid kimyasal peeling serisi. 
4.WRINKLE: Kırışıklıklar üzerinde etkili seri. 
5. LIGHTENING: Cilt lekeleri üzerinde etkili beyazlatıcı seri. 
6. HYDRATING: Nem ihtiyacı olan her cilt tipine kullanılan seri. 
7. SENSITIVE: Hasass cilt serisi. 
8. OILY:  Yağlı cilt serisi. 
9. EYE CONTOUR: Göz çevresinde çok etkili seri. 
10. VITAMIN C: serbest radikallere karşı Vitamin C içeren seri. 
11. H4 for Body vücut çatlakları özel bakım serisi
12. ULTRA BODY: Özel yağ yakıcı özelliği olan seri. 
13. GEO-THERMAL VE GEOTHERMIC: Termal içerikli vücut bakım serisi. 
14. Lilax cilt ve trnak mantarları için bakım serisi
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Ürünlerin tamamı sağlık bakanlığı onaylıdır. Sadece seçkin,  güzellik salonları, SPA merkezlerinde 
satılmaktadır



HISTOMER GREEN AGE STEM CELL CONCENTRATE 6x3ML 
Bitki kök hücrelerinin varlığı, Formula 201 destekli cilt yenileme tedavisinde çok önemlidir. 

GreenAge Tedavisi, enfeksiyonun 

yayılmasına karşı geliştirilmiş dirençli Centella Asiatica kök

hücrelerini ve yağ bezi fonksiyonunu düzenleyen Syringa Vulgaris kök hücrelerini içerir, aynı 

zamanda siyah nokta oluşumunu da önler.

HISTOMER REJUVENATING STEM CELL CONCENTRATE 6x3ML 
Bitki kök hücreleri konsantresidir yüksek nitelikli içeriği ile 

mandelic bakımının etkilerini taçlandırır. Yenileyici, kırışıklık açıcı

ve cildin elastikiyetini güçlendirici etkiye sahiptir. SOOTHING AND REFRESHING FACE 

MASK ciltten arındırıldıktan sonra tüm cilde hafif masaj hareketleri ile yedilir.

HISTOMER WHITENING STEM CELL CONCENTRATE 6x3ML
Bitki kök hücreleri konsantresidir yüksek nitelikli içeriği ile 

mandelic bakımının etkilerini taçlandırır. Yenileyici, ciltteki

leke ve pürüzleri giderici etkiye sahiptir. SOOTHING AND REFRESHING FACE MASK

 ciltten arındırıldıktan sonra tüm

cilde hafif masaj hareketleri ile yedilir.

HISTOMER MULTI ACITON PURE VITAMIN C 6x6.6ML 
Bitki kök hücreleri konsantresidir yüksek nitelikli içeriği ile 

mandelic bakımının etkilerini taçlandırır. Yenileyici, ciltteki leke ve pürüzleri giderici etkiye 

sahiptir. SOOTHING AND REFRESHING FACE MASK ciltten arındırıldıktan sonra tüm 

cilde hafif masaj hareketleri ile yedilir.

HYDRATING INTENSIVE SERUM – 12x2,5ML 
Cilt, tüm yüzeyi içten gelen bir enerji kaynağı ile parlaklaşarak yeni bir görünüme kavuşur. 

Aynı zamanda cildin daha sıkı ve daha esnek olması için derinlemesine nemlendirilir ve küçük kırışık-

lıklar daha az belirgin hale gelir. 

Bakımlardan en etkin sonuçları alabilmek için, profesyonel kullanımdan sonra bir daha ki enstitü bakım 

zamanına kadar olan süreç 

içerisinde ev kullanım ürünleriyle bakımların devamları sağlanmalıdır.

HISTOMER BİTKİ KÖK HÜCRELERİ TÜM DERMAPEN UYGULAMALARI VE CİLT 

PROBLEMLERİ İÇİN EN BÜYÜK YARDIMCIMIZ
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• GÜZELLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ
Gelişen teknoloji ve günümüz kadınlarının daha duyarlı hale gelmesi ile kişisel 

güzellik gereksinimlerinin sürekli artması kaçınılmazdır. Tam da böyle bir dönemde 

Güzellik Uzmanlığı, mesleki kariyer saygınlığını ve her geçen gün artan Uzman 

ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Yüzyılın mesleği olarak tanımlayabileceğimiz  

bu alanda Kariyerinize hemen başlayın, Güzelleşin ve Güzelleştirin. 

• LAZER EPİLASYON EĞİTİMİ 
En yeni teknolojilerle üretilen modern cihazlar ile acısız, ağrısız, yanmasız bir 

epilasyon dönemi başladı. İğneli epilasyon elektroliz, en etkin ve kalıcı epilasyon 

yöntemi olarak, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Uygulama yapılan bölge ve 

kıl kalınlığı durumuna göre, ince ve hassas problar aracılığı ile kıl köklerine 

uygulanan elektrik akımı sayesinde; gelişmekte olan kıl hücreleri geri dönüşümsüz bi-

çimde hasara uğratılması ile uygulanır. Mesleki kariyer saygınlığını ve uygulama tale-

bi her geçen gün artan epilasyon uygulamalarıUzman ihtiyacını beraberinde 

getirmektedir. Yüzyılın mesleği olarak tanımlayabileceğimiz bu alanda Kariyerinize 

hemen başlayın, Güzelleşin ve Güzelleştirin. 

• PROFESYONEL MAKYAJ EĞİTİMİ 
Diziler, Show Programları ve Sahne gibi profesyonelliğin önemli olduğu yerler başta 

olmak üzere, diğer birçok alanda gereksinim duyulan makyaj uygulamasıdır. Bu eğitim 

ile her geçen gün daha fazla gereksinim duyulan ve ülkemizde de uluslararası adı ile 

anılan Make Up Artist yeteneklerine sahip olacaksınız.



M.E.B. Özel Şevval Özçelik Güzellik Uzmanı Yetiştirme kursunda
“HİSTOMER” Profesyonel Cilt ve Vücut Bakım ürünleri, aynızamanada kullanılan tüm özel bakım ünitelerimiz 

HAYAT PROKOMED KOZMETİK VE EĞİTİM LTD.ŞTİ. tarafından karşılanmaktadır. 
Eğitimlerimizin sonunda, mezun olan tüm öğrencilerimize iş ve staj imkanı sağlanmaktadır.

• KALICI MAKYAJ EĞİTİMİ 
Doğal boyaların, pigmentasyon yöntemi ve iğneler yardımı ile derinin epidermis 

bölgesine uygulanması işlemidir. Uzmanlık ve hassasiyet gerektiren bir makyaj 

uygulamasıdır ve adından da anlaşılacağı gibi uzun süre deri altında kalarak 

görünümünü korumaktadır. Eğitim sonunda Kalıcı Makyaj konusunda Uzman olarak 

Kariyerinize hemen başlayabilirsiniz, Güzelleşin ve Güzelleştirin.

• MICROBLADING EĞİTİM 
Kaş Kontür uygulamalarından biri olan Microblading, eksilen kaş kıllarının 

Microblading iğneleri ve bıçakları kullanılarak 3D Kıl Efekti ile doğal görünüme 

kavuşturulması işlemi olarak özetlenebilir. Microblading eğitimi mineral ve kök 

boyaların deri altına uygulanmasının teorik ve pratik açıdan öğrenilmesi ile 

Microblading Uzmanı yeteneklerine sahip olacaksınız. 

• KİRPİK EĞİTİMLERİ 
Artık hacimli ve uzun kirpikler hayal değil. Güzellik sektörünün en önemli  

konularından biri kirpiktir. Çünkü dolgun ve hacimli kirpikler gözlerin ve yüz  

hatlarının görüntüsünü tamamen değiştirebilen bir etkendir. Kirpik Kaynak Eğitimi ile 

kursiyerlerimize aylık, haftalık, günlük kirpikler, ipek kirpikler, 3D, 5D, 6D Russian  

Volume Kirpikler için gerekli pratik ve uygulama eğitimleri detaylı olarak  

verilmektedir. Uygulama eğitimi canlı modeller ile yapılmaktadır.

• PROTEZ TIRNAK SİSTEMLERİ 
Akrilik veya Jel teknolojisi ürünleri ile tırnaklara kusursuz bir gürünüm kazandıran 

tırnak kaplama tekniğidir. Protez tırnak akrilik uygulamasında kullanılan akrilik 

toz aslında ilk olarak bir diş hekimi tarafından 1950  li yıllarda bulunmuş ve diş dolgu 

malzemesi olarak kullanılmış, akrilik tozundan yola çıkarak keşfedilmiştir. Akriliğin 

ağır kokusu nedeniyle geliştirilip jel kıvamına getirilmiştir. Bu sebeple akrilik sistemde 

kullandığımız ağır kokan solüsyonlar, jel protez sisteminde kullanılmamaktadır
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