medycyna estetyczna

Laser diodowy ZEMA 850 W
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.
Funkcje i rozwiązania technologiczne zastosowane w laserze ZAMA 850 W:
• maksymalna moc wyjściowa diód, czyli
850 watów – głowica laserowa jest jednym z tych elementów urządzenia, które
ma największy wpływ na jakość i skuteczność zabiegów. Laser ZEMA 850 W jest
wyposażony w amerykańskie źródło laserowe od firmy nLight – lidera w produkcji diód laserowych do zastosowań
estetycznych;
• technologia PIPW i InMotion – zabiegi są
znacznie mniej bolesne (naprzemienne
chłodzenie i dogrzewanie skóry w czasie
każdego pulsu), skuteczniejsze i bezpieczniejsze, 10 impulsów co sekundę
zapewnia bardzo szybką depilację dużych partii ciała;
• gęstość energii – do 195 J/cm2;
• duże pole zabiegowe: 15 mm x 15 mm
– większe pole zabiegowe to głębsza penetracja skóry przez laser, dzięki temu
energia jest w stanie dotrzeć do najgłębiej położonych mieszków włosowych;
• bardzo cicha praca urządzenia – pompa
wody i chłodnica są maksymalnie wyciszone;
• najłatwiejszy laser w obsłudze na rynku –
tylko dwa parametry do ustawienia: częstotliwość i długość trwania pulsu, moc
urządzenie dobiera automatycznie, co
eliminuje ewentualne pomyłki mogące
skutkować poparzeniami skóry;

• tryb UHR (Ultra Hair Removal) – polecany szczególnie do usuwania włosów
trudnych: cienkich, jasnych, rudych (przy
zastosowaniu dodatkowej procedury
przedzabiegowej także do włosów białych i siwych);
• dodatkowe tryby pracy: odmładzanie
skóry (poprawa jakości i gęstości skóry
przy użyciu podwójnych pulsów), rozjaśnianie skóry (tryb ten wykorzystuje dwa
różne czasy trwania pulsów, skupiając się
i uderzając w ciemny barwnik zawarty
w skórze (melanina, hemoglobina).
Jedynym autoryzowanym dystrybutorem
koreańskich laserów ZEMA w Polsce jest firma Cosmed24 z Wrocławia. Oferujemy 2
lata gwarancji, profesjonalne przeszkolenie
i atrakcyjny leasing/pożyczkę medyczną. Laser można przetestować w siedzibie naszej
firmy, która mieści się we Wrocławiu.
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