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Aqua Hendle
Derin cilt temizlemede kullanılır.
Used for deep skin cleansing.

Dermabrazyon
Cilt, vücut ve çatlak uygulamasında kullanılır.
Renewal e�ect on skin stains and crack treatment.

Sprey Tabancası
Cildi ferahlatır ve ürünün küçük partiküllerle cilde dağılımını sağlar.
It refreshes the skin and helps to distribute the product to the skin with small particles.

Microcurrent
Cilt kırışıklıklarında ve toparlanmasında etkilidir.
The skin is e�ective in wrinkles and recovery.

Oksijen Enjektör
Serumların cilde daha derin olarak nüfuz etmesini destekler.
It promotes the penetration of serums deep into the skin.

Led
7 renk içeren saç ve cilt için led terapi.
LED therapy for hair and skin with 7 colors. 

Ultrasonik Spatula
Gözenekleri temizler ve keratinleşmiş tabakayı ciltten uzaklaştırır.
It cleans the pores and removes the keratinized layer from the skin. 

Cildi derinlemesine temizleyen
Medikal bakım yapan

Cilt yenileme cihazı.

Deep cleansing of skin
Medical care

Skin rejuvenation device.
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Hydradermabrazyon en son cilt bakımı teknolojisidir. 

Hydradermabrazyon, sert kristaller veya aşındırıcı dokulu çubuklar 

kullanılmadan derinlemesine nemlendirilmiş ve daha sağlıklı görünen 

bir cilt yaratmada cildi zahmetsizce arındırmak için 

su ve oksijenin doğal iyileştirici güçlerini kullanır.  

Hydradermabrasion is the latest skin care technology.

Hydradermabrasion, hard crystals or abrasive textured bars

deeply moisturized and healthy

to e�ortlessly purify the skin while creating a skin

it uses the natural healing powers of water and oxygen.

TREATMENTSUYGULAMA ALANI
Güneşin cilt yüzeyine verdiği zararlar, 
boyun, omuz, sırt, kollar ve bacaklar   
Genel olarak cilt sağlığını ve güzelliğini 
yeniden canlandırma
Akne ve yüzeysel skarları azaltma
Siyah nokta ve yağ bezeleri
Yağlı ciltleri dengeleme
Ciltteki renk eşitsizliği
Yaşlanma lekeleri
Vücut çatlak uygulamaları 

The damage the sun has on the surface of the skin,
neck, shoulder, back, arms and legs

In general, skin health and beauty
resuscitation

Reducing acne and superficial scars
Black point and oil cloths

Balancing oily skins
Color inequality in the skin

Aging stain
Body crack applicationss

Teknoloji :  - Hydra facial / hydro-dermabrazyon
-  Mikrodermabrazyon
- Mikro akım
- Beslenme spreyi
- Cilt yıkayıcı
- PDT
Vakum Gücü: 1 bar max
Oksijen Jet Vakum: 0-8 bar
Azami Çıkış: 350 VA
Operasyon Kontrolü: 8” Ekran Kontrol
El Kısımları: - Hydradermabrazyon başlık ve 8 uç
- Mikrodermabrazyon başlık ve 9 uç
-1adet Sprey Tabancası & 1 adet Oksijen Enjektörü
- Mikro akım 2 adet
- Cilt yıkayıcı 1 adet
- Oksijen Jet Kabuğu (Yüksek Basınç)
Elektrik / Voltaj: 100 - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz
Paket Boyutları: 125x60x60 cm3
Ağırlık: 35 Kg
Garanti Süresi: 2 Yıl / 24 Ay

Technology: - Hydra facial / hydro-dermabrasion
- Microdermabrasion

                          - Micro current
                          - Nutrition spreyi

                         - Skin washer
                         - PDT

Vacuum Power: 1 bar max
Oxygen Jet Vacuum: 0-8 bar

Maximum Output: 350 VA
Operation Control: 8 "Screen Control

Hand Parts: - Hydradermabrasion head and 8 tips
                              - Microdermabrasion head and 9 tips

                              -1 Spray Gun & 1 Oxygen Injector
                              - Micro current 2

                              - Skin washer 1 pcs
                              - Oxygen Jet Shell (High Pressure)

Electrical / Voltage: 100 - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz
Package Dimensions: 125x60x60 cm3

Weight: 35 Kg
Warranty Period: 2 Years / 24 Months


