
ENTRADA DE GAMA
Soluções a medida do seu investimento

(Opção de Aluguer)



Depilação a laser em todos os tipos de pele

- Atua nas peles bronzeadas e negras
- Depilação durante todo o ano
- Seguro, indolor
- Portabilidade

Power Start é o seu melhor aliado na depilação 
a laser: com um pico de potência de 600W 
e comprimento de onda de 810nm, este 
equipamento promete uma remoção efi caz, 
indolor e segura do pelo.

Possui um ecrã digital muito intuitivo, com 
informação detalhada e em vários idiomas.
Deixe-se entusiasmar pela nova depilação a 
laser de diodo: poderosa, suave e segura! 

FIRM
PLUS Cavitação &

Radiofrequência
Multipolar
Este equipamento é a solução estética que 
combina as tecnologias de ultrassons e 
radiofrequência para o tratamento de gordura 
localizada, modelação corporal e facial de 
forma segura e com resultados duradouros.

A versatilidade desta máquina pode tratar 
gordura localizada e celulite, refi rmação 
da pele, redução do contorno facial e 
rejuvenescimento facial em todos tipos de 
pele. Possui procedimentos não invasivos.

*Disponível na versão somente de 
Radiofrequência. SKINBeauty

start

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

TAMANHO DO SPOT

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

DIMENSÕES

PESO

810 nm

5 - 76 J/cm²

800W

50 -350 ms

1 - 10 Hz

9 x 11 mm

semicondutor

1100W

50 x 34 x 26 cm

15 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FREQUÊNCIA DE RF

FREQUÊNCIA DE CAVITAÇÃO

POTÊNCIA

VOLTAGEM

DISPLAY

DIMENSÕES

PESO

1 Mhz

40 Khz

150W

110 / 220

LCD Táctil a cores de 8”

63 x 43 x 33 cm

10 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Laser de Diodo



HIFU Facial
Dunamis é uma tecnologia de ultrasom 
focalizado de última geração, que graças à sua 
tecnologia inovadora, de altíssima precisão e 
elevada frequência, não danifica a pele nem 
o estrato subcutâneo, mas cria uma zona de 
desnaturação térmica na derme profunda 
resultando numa contração do SMAS (Sistema 
Muscular Aponeurótico Superficial) e na 
remodelação do colagénio.

ENERGIA

FREQUÊNCIAS DE ULTRASSOM

INTERVALO

COMPRIMENTO DO DISPARO

TRANSDUTORES DS - 1.5

TRANSDUTORES DS - 3.0

TRANSDUTORES DS - 4.5

DISPAROS

POTÊNCIA

DIMENSÕES

DISPLAY

PESO

0.1j - 2j

4 Mhz / 4Mhz

2 mm / 3mm / 4mm

0 mm (ajustável 10/20/30 mm)

Penetr. em prof. de 1,5mm

Penetr. em prof. de 3,0mm

Penetr. em prof. de 4,5mm

20.000

110W

59 x 48 x 31 cm

LCD ecrã táctil a cores de 7”

12 Kgs

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FREQUÊNCIA DE RF

POTÊNCIA

COMPRIMENTO DE ONDA DE LASER

TEMPERATURA AMBIENTE

PRESSÃO ATMOSFÉRICA

DISPLAY

DIMENSÕES

PESO

1 Mhz

200W

650nm & 980nm

-10ºC ~50ºC

500 Hpa - 1060 Hpa

LCD táctil a cores de 8”

42 x 37 x 27 cm

11 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LipoLaserDuo Laser Lipolítico & 
Radiofrequência
Permite uma silhueta modelada e redefinida, 
com perda de gordura em zonas localizadas 
como sejam o abdómen, coxas, braços e 
costas.

Tecnologia 100% indolor, com tratamentos 
médios de 10 minutos por zona e totalmente 
“mãos livres”.

*Disponível na versão somente Laser 
Lipolítico.

VANTAGENS

PELE MAIS FIRME E TONIFICADA

ATENUAÇÃO DE ESTRIAS

DIMINUIÇÃO DE RUGAS

LipoLaser



EASYpress

Equipamento de drenagem linfática que 
trabalha segundo o princípio de pressoterapia, 
promovendo uma suave massagem similar 
a efetuada pelas mãos de um terapeuta de 
forma a melhorar a circulação.

Desenvolvido com a mais avançada tecnologia, 
totalmente automático e programável.

MICRO
DERMOABRASÃO

PRESSO XL

Equipamento de Dermoabrasão com pontas 
de diamante para tratamentos de esfoliação 
controlados e não invasivos.

Actua sobre as camadas mais superfi ciais da 
pele eliminando células mortas e impurezas.

O microdermoabrasão é uma técnica de 
esfoliação não-cirúrgica que produz uma 
renovação celular da epiderme retirando as 
células mortas e estimulando a produção de 
colagénio.

O resultado é uma pele mais suave, uniforme 
e saudável.

Este equipamento inclui 3 manípulos diferentes 
e 9 tips.

Pressoterapia

pro
VANTAGENS

NÃO AGRESSIVO

PEELING SEGURO, SUAVE E CONTROLADO
COMPACTO

GRANDE VARIEDADE DE PONTEIRAS 
(TAMANHO)

VANTAGENS

ELECTROESTIMULAÇÃO (GINÁSTICA 
PASSIVA)

PRESSOTERAPIA (MÉDICO-ESTÉTICA) C/ 
BRAÇOS
INFRAVERMELHOS

ECRÃ (DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS 
PROGRAMAS SELECIONADOS)

VANTAGENS
PORTÁTIL
INFRAVERMELHOS
FATO COMPLETO
DESENTOXICA O ORGANISMO
DEFINE A SILHUETA
REDUZ O VOLUME


