755nm + 1064nm: Χρυσή Τομή στην Αποτρίχωση
Το πληρέστερο και οικονομικότερο σύστημα laser παγκοσμίως, που καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος των αισθητικών εφαρμογών ενός ιατρείου: Αποτρίχωση, αγγεία
προσώπου, αγγεία ποδιών.
To Elite+ της Cynosure είναι το πιο ολοκληρωμένο σύστημα αποτρίχωσης
συνδυάζοντας δύο μήκη κύματος 755nm (Alexandrite) και 1064nm (Nd:YAG).
Σχεδιασμένο για όλους τους δερματικούς τύπους, μας προσφέρει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα πελατών.
Το Elite+ εξαλείφει την περιττή τριχοφυΐα με απαράμιλλη αποτελεσματικότητα και
άνεση για τον πελάτη. Αυτό οφείλεται στο ότι η επαναστατική τεχνολογία συνδυάζει
δυο βέλτιστα μήκη κύματος σε ένα σύστημα: το 755-nm Alexandrite laser και το
1064nm Nd:YAG laser.

Το 755-nm μήκος κύματος σε συνδυασμό με κατάλληλη επιλογή διάρκειας παλμών
απορροφάται από την μελανίνη των τριχών και προσφέρει αποδεδειγμένα μόνιμη
απομάκρυνση της περιττής τριχοφυΐας χωρίς να δημιουργεί βλάβη στην επιδερμίδα.
Το υψηλής ενέργειας 1064-nm Nd:YAG είναι το ασφαλέστερο μήκος κύματος για
μόνιμη απομάκρυνση της περιττής τριχοφυΐας στους πολύ σκούρους τύπους δέρματος
αλλά και στο μαυρισμένο από τον ήλιο δέρμα.

Δύο μήκη κύματος. Πολλαπλές δυνατότητες
Με δεδομένη τη δυνατότητα του χρήστη να εναλλάσσεται μεταξύ των δύο μηκών
κύματος κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, μπορούμε να επιλέξουμε το
καταλληλότερο τύπο laser με το πάτημα ενός κουμπιού για οποιαδήποτε τύπο τρίχας
ή δέρματος. Μπορεί επίσης να διενεργηθούν διαφορετικού τύπου επεμβάσεις στον
ίδιο πελάτη στα πλαίσια μιας και μόνο επίσκεψης. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει η
ανάγκη αγοράς δύο ξεχωριστών συστημάτων laser αποτρίχωσης αφού το Elite+
εγγυάται για την ασφάλεια του ασθενή αλλά και για την παροχή των καλύτερων
αποτελεσμάτων. Tο Elite+ συμβάλλει και στην θεραπεία των αγγειακών βλαβών. Τα
1064nm είναι το κατάλληλο μήκος κύματος για την αποτελεσματική εξάλειψη των
αγγείων του προσώπου και των ποδιών. Το Elite+ δίνει καταπληκτικό αποτέλεσμα σε
non-ablative φωτοανάπλαση, σε ενεργό ακμή και ονυχομηκυτίαση.

Αποτελεσματικό, Ασφαλές και Γρήγορο
Το Elite+ παράγει υψηλή ροή ενέργειας εξασφαλίζοντας βαθύτερη διείσδυση,
ταχύτερες
θεραπευτικές
συνεδρίες
και
βέλτιστα
αποτελέσματα.
Σε αντίθεση με άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν προκαθορισμένες παραμέτρους,
το Elite+ περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος από spot sizes και ρυθμιζόμενες διάρκειες
παλμών επιτρέποντας την εξατομίκευση της θεραπείας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το 18mm spot size προσφέρει 44% μεγαλύτερης κάλυψης ανά παλμό σε σύγκριση με
το αντίστοιχο των 15mm. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ακόμη μεγαλύτερων
spot sizes – 20mm, 22mm και 24mm. Τα μεγέθη αυτά μας βοηθούν να
ολοκληρώσουμε τις θεραπείες μας ακόμα πιο γρήγορα, αυξάνοντας την απόδοση μας!

Θεαματικά Αποτελέσματα

