medycyna estetyczna

Sprzęt i produkty stosowane
w medycynie estetycznej
Firma Cosmed24 z Wrocławia specjalizuje się w sprzedaży sprzętu
kosmetycznego, medycznego i preparatów do medycyny estetycznej.
Sprzęt
Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę
profesjonalnych i bardzo skutecznych urządzeń
kosmetycznych i medycznych do fachowego
stosowania w gabinetach i klinikach. Wybrane
pozycje to:
LASER DIODOWY SPIDER – najlepszy
i najtańszy na rynku sprzęt do wielu zastosowań
dermatologicznych, chirurgicznych i ginekologicznych. Szczególnie polecany do walki z naczynkami (cienkimi, grubymi, czerwonymi, fioletowymi) na twarzy i kończynach dolnych.
Dostępne także głowice do wybielania zębów.
LASER DIODOWY PLATINUM DIODE –
niezwykle skuteczna i ekonomiczna jednostka
do usuwania owłosienia, wykorzystująca falę
o długości 808 nm (najskuteczniejsza długość
fali do usuwania owłosienia). Żywotność głowicy to aż 10 tys. godzin pracy (ok. 4-5 lat użytkowania), moc wyjściowa to 600 W, prędkość
– 10 strzałów/sek.
LASER KOSMETYCZNY E-LIGHT +SHR
– SHR w połączeniu z systemem In Motion stanowi przełom w trwałej depilacji. Leczenie jest
przyjemniejsze niż w przypadku konwencjonalnych systemów, a skóra jest lepiej chroniona.
Technologia ta tylko częściowo wykorzystuje
ścieżkę melaniny (40-50%), a połączenie technologii In Motion delikatnie rozgrzewa skórę,
pomagając wniknąć energii do mieszków włosowych. Oferujemy tani leasing, rata od 250
zł/mc. Cena urządzenia – 17999 zł brutto.

Medycyna estetyczna
Nasza firma jest dystrybutorem włoskich
preparatów do medycyny estetycznej BIOFORMULA. Oferujemy trzy stężenia kwasów
hialuronowych usieciowanych (AURALYA)
i trzy stężenia kwasów nieusieciowanych
(JALUCOMPLEX). Są to produkty najwyższej
czystości i jakości. Posiadamy także szereg bardzo skutecznych koktajli to medycyny estetycznej: AMINO-JAL STRONG, MESOLIFT,
AMINOTONIC, MESOHAIR, BIOTIN HAIR,
LIPOLISE, LIPOTENE i wiele innych. Oferujemy także profesjonalne szkolenia z zakresu mezoterapii igłowej i wypełniaczy.
Nici liftingujące PDO – BIO-Meyisun to
najwyższej jakości nici liftingujące wyprodukowane w Korei. Nici BIO-Meyisun składają się
z niezwykle silnego włókna syntetycznego
PDO (polidioksanon), które po pewnym czasie
ulegają całkowitemu rozpuszczeniu. Nasze nici
są sterylne, nietoksyczne, apirogenne, posiadają znak jakości: KFDA, GMP, CE2179 (produkt
medyczny klasy 3). Wszystko to składa się na
całkowicie bezpieczne, łatwe i wolne od powikłań zabiegi. Oferujemy profesjonalne przeszkolenie i niskie ceny.
Efekty zabiegu to przede wszystkim:
• odmłodzenie skóry,
• rozjaśnienie skóry,
• zwężenie porów,
• wygładzenie zmarszczek,
• podniesienie powiek i „chomików”,
• lifting skóry.
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