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LASER DE DIODO
Depilação a laser em todos os fototipos de pele.

Solução completa Slyou, uma garantia de 
sucesso para o seu centro.

Inclui gratuitamente:
     Formação Inicial completa;
     Acompanhamento comercial contínuo;   
     Pacote de marketing e publicidade 
(posters, �yers e roll-up’s);
     Consumíveis (gel condutor, e espátulas);
     Túnica;
     Linha de cosmética exclusiva para depilação
com expositor;
     Leitor de fototipo de pele;
     Suporte técnico;
     Curso “Master em Depilação a Laser”, certi�cado
pela DGERT, lecionado na Academy Beauty School.
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PORTO
Rua Del�m Ferreira, 649
4100-201 Porto
T. 226 051 210

LISBOA
Rua Rodrigues Sampaio, 7/7A
2795-175 Linda-a-Velha
T. 214 155 117/8

www.sweetlineyou.pt
comercial@slyou.pt
facebook.com/sweetlineyou

Laser de diodo
Portabilidade máxima
Excelente retorno de investimento
Compra ou aluguer
Rápido . e�caz . seguro . indolor 

Mais do que um equipamento… um negócio “chave na mão”!

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

DIMENSÕES

810 nm

5 - 76 J/cm 2

600W

50 - 350 ms

1-10 Hz

semicondutor

1100W

50 x 34 x 26 cm

PESO 15 kg

TAMANHO DO SPOT 9 x 11 mm

www.slyou.pt
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Laser de diodo

Apresentamos-lhe o

startÀ semelhança dos lasers de diodo existentes no mercado, o Power Start baseia o 

seu modo de atuação na fototermólise seletiva, ou seja, a melanina existente no 

pelo absorve a energia emitida pelo laser, que é transportada até ao folículo 

piloso. Este aumento de temperatura provoca a irradicação do pelo. 

Com um input power com potência de 600W e comprimento de onda de 810nm, 

este equipamento promete uma remoção e�caz, indolor e segura do pelo.

- Máximo retorno de investimento;

- Máxima portabilidade;

- Ideal para quem inicia negócio na área da depilação;

- Ecrã digital com informação detalhada e em vários idiomas.

O PowerStart distingue-se pelas suas dimensões, design simples e funcionalidade.

Modo Rápido: 10Hz

Produtos Especí�cos para Depilação (Corpo/Rosto)

A gama de cosméticos APG foi especialmente concebida para 
complementar os tratamentos de depilação, regenerando e 
renovando a pele do corpo e rosto a cada depilação.
O uso regular destes produtos irá ajudar a tornar a pele mais 
macia, hidratando-a de forma a otimizar os resultados dos 
tratamentos de depilação.
Esta gama é composta por produtos para acalmar, hidratar e 
proteger a pele do rosto e corpo após os tratamentos e prepa-
ram-na para os próximos.

Leitor Fototipo de Pele

ZONAS

Pernas Inteiras

Costas

Virilhas + Axilas

Peito

POWER START
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Tempos médios de tratamento por sessão.
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