
NANO DERMAPEN 
CİHAZI

Leke ve scar izlerine
savaş açan

en etkin uygulama için
NanoDerma.

Stain and scar marks
war for the most

e�ective 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.

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 e�ects are observed with product supplements.

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 impact speed.

Ayarlanabilir İğne Derinliği (0 - 2,0 mm)

Adjustable Needle Depth (0 - 2.0 mm)

Şarj Edilebilir Kablosuz Kullanım

Rechargeable Wireless

Mavi Led
Mavi Led ışığı cildi yatıştırır ve steril eder.
Blue Led
Blue Led light soothes and sterilizes skin

MAVİ LED

DERİNLİK AYARI

Ayarlanabilir 4 Kademe Hız

Teknik Özellikler
Devir Hızı: 6,000

Atış Gücü: 2 mm uygulamada başarılı
Derinlik Ayarı: 0 - 2,0 mm

Dayanıklılık: Mükemmel
Batarya: Şarj edilebilir / Kablosuz kullanım

Üretim: Kore
Ağırlık: 200 g

Ek Özellikler: Mavi Led / Sterilizasyon Etkisi

Technicial Specifications
Cycle Speed: 6,000

Shooting Power: 2 mm successful
Depth Adjustment: 0 - 2.0 mm

Durability: Excellent
Battery: Rechargeable / Wireless

Production: Korea
Weight: 200 g

Additional Features: Blue Led / Sterilization E�ect
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AQUA PEN2
MESOTHRAPY

Yeni güzellik silahınız.
Your new beauty weapon

Mesotherapy cihazlarında devrim.
The revolution in mesotherapy devices.

Vakum etkisi ağrısız acısız uygulama.
Vacuum e�ect painless application.

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 sarkması azalır. Kırışıklıklar hafi�er. Cilt aydınlık bir görünüme kavuşur.

Highly qualified products are delivered in small amounts directly to the top layer and underneath
the skin. Facial mesotherapy is a natural and useful method that improves skin, which is e�ective 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.

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.

HydroPlus Serum

Nano Needle

Needle Tips

Şarj

Teknik Özellikler
Model: AquaPen2

Ölçüler: 29 x 79 x 246 mm
Ağırlık: 200 g

Pil: Lityum Polimer 1400 mAh
Şarj: 2 saat

Technicial Specifications
Model: AquaPen2

Dimensions: 29 x 79 x 246 mm
Weight: 200 g

Battery: Lithium Polymer 1400 mAh
Charging: 2 hours
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