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medycyna estetyczna

Laser diodowy ZEMA 850 W

Funk cje i roz wią za nia tech no lo gicz ne za -
sto so wa ne w la se rze ZA MA 850 W:
• ma ksy mal na moc wyj ścio wa diód, czyli

850 wa tów – gło wi ca la se ro wa jest jed -
nym z tych ele men tów urzą dze nia, które
ma naj więk szy wpływ na ja kość i sku tecz -
ność za bie gów. La ser ZE MA 850 W jest
wy po sa żo ny w ame ry kań skie źródło la -
se ro we od fir my nLi ght – li de ra w pro -
duk cji diód la se ro wych do za sto so wań
este tycz nych;

• tech no lo gia PIPW i In Mo tion – za bie gi są
znacz nie mniej bo le sne (na prze mien ne
chło dze nie i do grze wa nie skóry w cza sie
każ de go pul su), sku tecz niej sze i bez -
piecz niej sze, 10 im pul sów co se kun dę
za pew nia bar dzo szyb ką de pi la cję du -
żych par tii cia ła;

• gę stość ener gii – do 195 J/cm2;
• du że po le za bie go we: 15 mm x 15 mm

– więk sze po le za bie go we to głęb sza pe -
ne tra cja skóry przez la ser, dzię ki te mu
ener gia jest w sta nie do trzeć do naj głę -
biej po ło żo nych mie szków wło so wych;

• bar dzo ci cha pra ca urzą dze nia – po mpa
wo dy i chło dni ca są ma ksy mal nie wy ci -
szo ne;

• naj ła twiej szy la ser w ob słu dze na ryn ku –
tyl ko dwa pa ra me try do usta wie nia: czę -
sto tli wość i dłu gość trwa nia pul su, moc
urzą dze nie do bie ra au to ma tycz nie, co
eli mi nu je ewen tu al ne po mył ki mo gą ce
skut ko wać po pa rze nia mi skóry;

• tryb UHR (Ultra Ha ir Re mo val) – po le ca -
ny szcze gól nie do usu wa nia wło sów
trud nych: cien kich, ja snych, ru dych (przy
za sto so wa niu do dat ko wej pro ce du ry
przedza bie go wej tak że do wło sów bia -
łych i si wych);

• do dat ko we try by pra cy: odmła dza nie
skóry (po pra wa ja ko ści i gę sto ści skóry
przy uży ciu podwój nych pul sów), roz ja -
śnia nie skóry (tryb ten wy ko rzy stu je dwa
róż ne cza sy trwa nia pul sów, sku pia jąc się
i ude rza jąc w ciem ny barw nik za war ty
w skórze (me la ni na, he mo glo bi na). 

Je dy nym au to ry zo wa nym dys try bu to rem
ko re ań skich la se rów ZE MA w Pol sce jest fir -
ma Co smed24 z Wro cła wia. Ofe ru je my 2
la ta gwa ran cji, pro fe sjo nal ne prze szko le nie
i atrak cyj ny le a sing/po życz kę me dycz ną. La -
ser moż na prze te sto wać w sie dzi bie na szej
fir my, która mie ści się we Wro cła wiu.

Laser diodowy ZEMA, koreańskiego producenta Ilaserlab, to obecnie
najmocniejsza jednostka do depilacji na polskim rynku. Zaawansowane
rozwiązania zaadaptowane przez producenta zapewniają także
skuteczność w przypadku depilacki włosów na włosach cienkich,
jasnych, rudych.
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