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medycyna estetyczna

Sprzęt

Po sia da my w swo jej ofer cie sze ro ką ga mę
pro fe sjo nal nych i bar dzo sku tecz nych urzą dzeń
ko sme tycz nych i me dycz nych do fa cho we go
sto so wa nia w ga bi ne tach i kli ni kach. Wy bra ne
po zy cje to:

LA SER DIO DO WY SPI DER – naj lep szy
i naj tań szy na ryn ku sprzęt do wie lu za sto so wań
der ma to lo gicz nych, chi rur gicz nych i gi ne ko lo -
gicz nych. Szcze gól nie po le ca ny do wal ki z na -
czyn ka mi (cien ki mi, gru by mi, czer wo ny mi, fio -
le to wy mi) na twa rzy i koń czy nach dol nych.
Do stęp ne tak że gło wi ce do wy bie la nia zę bów.

LA SER DIO DO WY PLA TI NUM DIO DE –
nie zwy kle sku tecz na i eko no micz na jed no st ka
do usu wa nia owło sie nia, wy ko rzy stu ją ca fa lę
o dłu go ści 808 nm (naj sku tecz niej sza dłu gość
fa li do usu wa nia owło sie nia). Ży wot ność gło wi -
cy to aż 10 tys. go dzin pra cy (ok. 4-5 lat użyt -
ko wa nia), moc wyj ścio wa to 600 W, pręd kość
– 10 strza łów/sek.

LA SER KO SME TYCZ NY E-LI GHT +SHR
– SHR w po łą cze niu z sy ste mem In Mo tion sta -
no wi prze łom w trwa łej de pi la cji. Le cze nie jest
przy je mniej sze niż w przy pad ku kon wen cjo nal -
nych sy ste mów, a skóra  jest le piej  chro nio na.
Tech no lo gia ta tyl ko czę ścio wo wy ko rzy stu je
ścież kę me la ni ny (40-50%), a po łą cze nie tech -
no lo gii In Mo tion de li kat nie roz grze wa skórę,
po ma ga jąc wnik nąć ener gii do mie szków wło -
so wych. Ofe ru je my ta ni le a sing, ra ta od 250
zł/mc. Ce na urzą dze nia – 17999 zł brut to.

Me dy cy na este tycz na

Na sza fir ma jest dys try bu to rem wło skich
pre pa ra tów do me dy cy ny este tycz nej BIO -
FOR MU LA. Ofe ru je my trzy stę że nia kwa sów
hia lu ro no wych usie cio wa nych (AU RA LYA)
i trzy stę że nia kwa sów nie u sie cio wa nych 
(JA LU COM PLEX). Są to pro duk ty naj wyż szej
czy sto ści i ja ko ści. Po sia da my tak że sze reg bar -
dzo sku tecz nych kok taj li to me dy cy ny este tycz -
nej: AMI NO-JAL STRONG, ME SO LI FT, 
AMI NO TO NIC, ME SO HA IR, BIO TIN HA IR,
LI PO LI SE, LI PO TE NE i wie le in nych. Ofe ru je -
my tak że pro fe sjo nal ne szko le nia z za kre su me -
zo te ra pii igło wej i wy peł nia czy.

Ni ci li ftin gu ją ce PDO – BIO-Me y i sun to
naj wyż szej ja ko ści ni ci li ftin gu ją ce wy pro du ko -
wa ne w Ko rei. Ni ci BIO-Me y i sun skła da ją się
z nie zwy kle sil ne go włók na syn te tycz ne go
PDO (po li dio ksa non), które po pew nym cza sie
ule ga ją cał ko wi te mu roz pu szcze niu. Na sze ni ci
są ste ryl ne, nie to ksycz ne, api ro gen ne, po sia da -
ją znak ja ko ści: KFDA, GMP, CE2179 (pro dukt
me dycz ny kla sy 3). Wszy st ko to skła da się na
cał ko wi cie bez piecz ne, ła twe i wol ne od po wi -
kłań za bie gi. Ofe ru je my pro fe sjo nal ne prze -
szko le nie i ni skie ce ny.

Efek ty za bie gu to przede wszy st kim:
• odmło dze nie skóry,
• roz ja śnie nie skóry,
• zwę że nie po rów,
• wy gła dze nie zmar szczek,
• po d nie sie nie po wiek i „cho mi ków”,
• li fting skóry.

Firma Cosmed24 z Wrocławia specjalizuje się w sprzedaży sprzętu
kosmetycznego, medycznego i preparatów do medycyny estetycznej.

Sprzęt i produkty stosowane
w medycynie estetycznej




