
-  Samsung Computer Integrated intelligently controlling the system.
-  Android OperaWng System and Java language.
-  Uses the most advantaced technology on the market.
-  Integrated wireless.
-  License to use by shooWng or by date.
-  Saves and memorizes paWent treatments.
-  Remove the taboo completely.
-  Safe and low pain treatment.
-  Awarded at the InnovaWon Gallery in Salon Look International in Madrid (Spain).
-  10 shots by second

ADVANTAGES

-  Samsung bilgisayar sistemini akıllca kontrol eden işlemci.
-  Android OperaWng sistemi ve Java dili.
-  Piyasadaki en ileri teknolojiyi kullanır.
-  Entegre wi-fi.
-  ShooWng veya tarihe göre kullanma lisansı.
-  PoWent işleyişlerini kaydeder ve hafızaya alır.
-  Piyasadaki en iyi dövme silme cihazı.
-  Ağrısız ve acısız işlem.
-  Madrid'deki Salon Look International'da InnovaWon Galeri'de ödüllendirildi (İspanya).
-  Saniyede 10 atış.

AWARDED BY
INNOVATION GALLERY

INNOVATION GALLERY
TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

UYGULAMALAR
Renkli ve koyu renkli dövme silme.

Mikropigmentasyon giderimi.
Güneş lekeleri ve çiller.

Cilt işaretlerini çıkarma.
Cilt gençleştirme 
(karbon peeling)
Menşei İspanya

APPLICATIONS
Removes dark color and colored tattoos.

Micropigmentation removal.
Removing sunspots and freckles.

Removing skin marks.
Skin Rejuvenation 

(carbon peeling)
Made in Spain.

Q-Switch Tottoo Remower

Limpio ile 
sadece kötü hatıralarınızı 

silemeyiz..Limpio
With Limpio  
we can not erase 

only your bad memories..

TÜRKİYE’DE İLK 

ODAK AYARLI 

Nd-Yag DÖVME SİLME

AVANTAJLARI

Yeni nesil
dövme silme

makinesi
New generation

tattoo removal
machine



TREATMENTS

The light penetrates the tissue and is absorbed by the pigment.
Pigment particles are broken fragments. Parts are dismissed
from the skin and someare spilled into tiny particles that are

reabsorbed in turn by phagocytes, then removed through the
system lymphatic.

Carbon Peeling is an advanced non-invasive and completely
painless laser treatment that improves a wide variety of skin

imperfections, without adverse e�ects or incapacitation
and with immediate results. 

Removes dark color and colored tattoos
In facial treatments, it is based on the combination 

of a special laser carbon cream with the application 
of thepowerful and versatile Limpio.

The treatment exfoliates the 
skin, cleanses and closes the pores, reduces

the production of sebum and safens the
texture of the rough and uneven skin. The

treatment is suitable for all skin types and is
particularly beneficial in patients with oily skin,

enlarged pores, blackheads, acne, dull skin
and a rough and uneven texture.  

SPECIFICATIONSTEKNİK ÖZELLİKLER

UYGULAMA ALANI

Işık dokuya nufüz eder ve pigmentler tarafından emilir.
Pigment parçacıkları kırık parçalardır. Erişim noktaları
ciltten atılır ve bazıları fagositler tarafından geri emilen 
küçük parçacıklara dönüşür, sonra sistem lenfatik
aracılığıyla kaldırılır.

Karbon Peeling çok çeşitli ciltleri geliştiren, gelişmiş,
müdahalesiz ve tamamen ağrısız bir lazer uygulamasıdır.
Olumsuz etkiler veya yetersizlik olmadan ve 
anında sonuçlarla. Koyu renk ve renkli dövmeleri 
yok eder. Yüz bakımlarında, güçlü 
ve çok yönlü Limpio uygulaması ile 
özel bir lazer karbon kreminin 
bileşimine dayanır. Uygulama sırasında
cildi temizler, özellikle yağlı cilt problemlerinde
faydalıdır, genişlemiş gözenekler, 
siyah nokta, sivilce, gözenekleri temizler ve 
kapatır, sebum üretimini azaltır, kaba ve
düzensiz cildin dokusunu yumuşatır.
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info@hayatkozmetik.com.tr     www.heleniss.com

İletişim: 0212 274 70 77

www.hayatkozmetik.com.tr
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LASER NEODIMIO - YAG Q-SWITCHED
Wavelength 532 - 1064 - 1320 nm

Adjustable pointer size
Pulse duration 10 - 20 ns
Energy 100 mj - 1.000 mj

System of cooling: Semi-conductors, air�ow and water cycle
Parameter Display: “Touch screen 8”

Power line AC220, 50HZ 10A
Security System: Security Key and Stop Bottom

Certificates: CE and ROHS
Accessories: Professional Safety Goggles and  User Safety Goggles

Measures in cm: 32 wide x 35 deep x 41  high
Weight: 14 Kgs

Frequency 1 - 10 Hz up to 10 shots by second
ND-YAG Power:500 W

Power: 1.000 W
Water unit

Measures water unit in cm 32 wide x 35 deep x 13 high
Weight water unit 10 Kgs

LASER NEODIMIO - YAG Q-SWITCH
Dalga boyu 532 - 1064 - 1320 nm
Ayarlanabilir işaretçi boyutu
Nabız süresi 10 - 20 ns
Enerji 100 mj - 1.000 mj
Soğutma sistemi: Yarı iletkenler, hava akımı ve su döngüsü
Parametre Ekranı: “Dokunmatik ekran 8”
Güç hattı AC220, 50HZ 10A
Güvenlik Sistemi: Güvenlik Anahtarı ve Durdurma Düğmesi
Sertifikalar: CE ve ROHS
Aksesuarlar: Profesyonel Güvenlik Gözlükleri ve Kullanıcı Güvenliği Gözlükleri
32cm genişliğinde x 35cm derinliğinde x 41cm yüksekliğinde ölçüler
Ağırlık: 14 Kg
Frekans 1 - 10 Hz saniyede 10 çekim
ND-YAG Gücü: 500 W
Güç: 1.000 W
Su ünitesi
Su birimi 32cm genişliğinde x 35cm derinliğinde x 13cm yüksekliğindedir
Su ünitesi ağırlığı10 Kg


