
LASER
DE DIODO
DEPILAÇÃO A LASER

A MAIOR VARIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE LASER DE
DIODO PARA A ELIMINAÇÃO DE PÊLO INDESEJADO.

Diode
Technology..................
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2 TECNOLOGIAS DE PONTA
Para obter resultados clínicos incomparáveis, o LightSheer® usa o laser de diodo de 805nm “Padrão-Ouro” da indústria, potenciado por duas tecnologias 
avançadas: Assistido a vácuo, Tecnologia de Alta Velocidade (HIT™) e Tecnologia ChillTip ™. 

3 MANÍPULOS PARA TRATAR TODAS AS PARTES DO CORPO
Para tratar de forma e�caz todas as áreas do corpo, o LightSheer® DESIRE™ pode vir equipado com três manípulos distintos, de fácil substituição.

VANTAGENS DA TECNOLOGIA INTEGRADA DE ALTA VELOCIDADE (HIT™)
-E�cácia aumentada: a redução de cromóforos concorrentes permite que o alvo absorva a energia de forma mais e�ciente;
-Maior segurança: é necessário utilizar menos energia, pois o alvo está disponível para absorver;
-Menos dor: o mecanismo exclusivo de vácuo ative os recetores sensoriais na epiderme, inibindo o processamento da sensação de dor;
-Tratamento mais rápido: com um tamanho de spot de 22x35mm (HS), as áreas grandes podem ser tratadas sem a necessidade de arrefecimento ou 
anestésicos;

Nota: Possibilidade de �nanciamento até 60 meses.

COMPRIMENTO DE ONDA

PICO DE POTÊNCIA

FLUÊNCIA

SPOT

LARGURA DO IMPULSO

PESO

805 nm

2300W

4.5 - 12 J/cm2

22 x 35 mm

30 - 400 ms

32 kg

DIMENSÕES 51 x 60 x 42 mm

805 nm

2400W

10 - 40 J/cm2

12 x 12 mm

5 - 400 ms

32 kg

51 x 60 x 42 cm

805 nm

1600W

10 - 100 J/cm2

9 x 9 mm

5 - 400 ms

32 kg

51 x 60 x 42 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PEÇA MANUAL HS PEÇA MANUAL XC PEÇA MANUAL ET
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COMPRIMENTO DE ONDA

PICO DE POTÊNCIA

FLUÊNCIA

SPOT

LARGURA DO IMPULSO

PESO

805/1060 nm

2300W

4.5 - 12 J/cm2

22 x 35 mm

30 - 400 ms

58 kg

DIMENSÕES 44 x 50 x 123 cm

805/1060 nm

1600W

20 - 80 J/cm2

9 x 9 mm

10 - 400 ms

58 kg

44 x 50 x 123 mm

805/1060 nm

1600W

5 - 25 J/cm2

9 x 27 mm

7.5 - 400 ms

58 kg

44 x 50 x 123 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PEÇA MANUAL HS ET CHILLTIP™ LR CHILLTIP™

O Lumenis LightSheer® INFINITY™ abre um mundo de possibilidades in�nitas de tratamento por laser. Pacientes 
com diferentes étnicas e tipos de pele procuram cada vez mais soluções ajustadas às suas necessidades. 
Com o LightSheer® INFINITY™ pode personalizar o tratamento como nunca, oferecendo uma solução ideal para 
cada um dos seus pacientes. O LightSheer® INFINITY™ é uma inovação na redução de pelos e fornece um tratamen-
to e�caz, rápido, seguro e confortável.  Também pode oferecer uma solução aos seus pacientes para lesões pigmen-
tadas e vasculares, PFB (pseudofoliculite da barba) e redução de rugas.

Para responder a estas necessidades, o LighSheer® INFINITY™ está equipado com:
- 2 comprimentos de onda de díodo (805nm e 1060 nm);
-2 Tencologias avançadas – HIT™ (Tecnologias Integrada de Alta Velocidades) e ChillTip™ (Spot refrigerado);
-3 diâmetros de3 spot que possibilitam 6 opções de tratamento.

 Nota: Possibilidade de �nanciamento até 60 meses.

    

 

Produtos especí�cos para depilação (Rosto/Corpo)

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 preparam-na para os próximos.

Em todos os equipamentos de depilação, o Grupo SLYou oferece um kit de cosmética 
(composto por produtos e expositor), para que possa oferecer não só um tratamento 
completo, como também para aumentar a sua rentabilidade. 

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 

O uso regular destes produtos irá ajudar a tornar a pele mais macia, hidratando-a de 

Esta gama é composta por produtos para acalmar, hidratar e proteger a pele do rosto e 

Em todos os equipamentos de depilação, o Grupo SLYou oferece um kit de cosmética 
(composto por produtos e expositor), para que possa oferecer não só um tratamento 

NOVIDADE
Desodorizante
SMOOTHING SPRAY

Uso específico pós
depilação a laser

PORTO
RUA DELFIM FERREIRA, 649
4100-201 PORTO
T. 226 051 210

LISBOA
RUA RODRIGUES SAMPAIO, 7/7A
2795-175 LISBOA
T. 214 155 117/8

WWW.SWEETLINEYOU.PT
COMERCIAL@SLYOU.PT
FACEBOOK.COM/SWEETLINEYOU

Neo-D Derm
Linha para depilação Luz Pulsada / Laser (Rosto e 
Corpo)

Uma linha completa de produtos para fotodepilação/laser 
compatíveis, que garante a perfeita sinergia entre o 
tratamento de laser e fórmulas cosméticas.
A presença de ingredientes naturais ajuda o processo de 
regeneração celular e proteção da pele, em situação de 
agressões externas, como o calor ou queimaduras.

Deixa a pele mais calma e hidratada, reforçando a sua 
barreira protetora.
Neo-D Derm é a linha de cosmética que cuida da sua pele 
antes e depois da Fotodepilação/Laser quer para o rosto 
quer para o corpo.



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 e�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!

start

ALUGUER

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

DIMENSÕES

810 nm

5 - 76 J/cm2

800W

50 - 350 ms

1-10 Hz

semicondutor

1100W

50 x 34 x 26 cm

PESO 15 kg

TAMANHO DO SPOT 9 x 11 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TripleTriple

Este compacto equipamento de Laser Díodo opera em três compri-
mentos de onda distintos: 755nm, 810nm e 1064nm. Isto permite 
uma maior e�cácia nos resultados pois, dependendo do tipo de 
pele, pode ser escolhido o comprimento de onda adequado.

755 nm: ideal para fototipos de tipo I e II, assim como pêlo �no e 
pouco denso. A energia é mais potente, o que signi�ca que é absor-
vida pela melanina. 

810 nm: ideal para fotótipos de tipo III e IV: a absorção por parte da 
melanina é menor, por isso é adequada a peles mais escuras

1064 nm: ideal para fotótipos de tipo V-VI: elevada absorção de 
água. Indicado para peles muito escuras e negras.

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

755/808/1064 nm

120 J/cm2

800W

FREQUÊNCIA

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

DIMENSÕES

1-10 Hz

semicondutor

1500W

58 x 37 x 45 cm

PESO 25 Kg

TAMANHO DO SPOT 12 x 12 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

DIMENSÕES

808 nm

120 J/cm2

1000W

5 - 400 ms

Até 10 Hz

Até -5ºC

1500W

46 x 36,5 x 35 cm

PESO 26 kg

TAMANHO DO SPOT 30 x 12 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

elite Big

O POWER ELITE BIG é um sistema de laser de díodo revolucionário para o 
tratamento de redução permanente do pelo.
É um sistema único, com potência reforçada, que incorpora as últimas tecnolo-
gias desenvolvidas para lasers de díodo, que lhe confere uma maior e�cácia em 
situações de alto desempenho.

O POWER ELITE BIG incorpora o FHR que permite trabalhar a uma frequência de 
10Hz realizando um trabalho rápido e confortável para o cliente.
O aquecimento provocado pelo laser de díodo permite que a sessão decorra de 
uma forma segura e suave e, graças à facilidade de manuseamento do manípulo 
conseguimos obter velocidades de tratamento, com a consequente eliminação 
do pelo sem riscos.

A POWER ELITE BIG usa uma tecnologia de laser de díodo de 808 nm, sendo um 
comprimento de onda por excelência da depilação, combinando-a com a tecno-
logia FHR, permitindo uma frequência máxima de 10 Hz.
Esta combinação produz um aquecimento dos folículos pilosos de forma gradu-
al, sem qualquer desconforto. A ponta de cristal de sa�ra é um sistema de 
refrigeração e�ciente que garante ao cliente uma completa ausência de dor.

2 ANOS 
GARANTIA

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

DIMENSÕES

810 nm

120 J/cm2

800W

5 - 850 ms

Até 10 Hz - Modo Standard

Jet Coolling (-5ºC)

1500W

50 x 38 x 34,5 cm

PESO 25 kg

TAMANHO DO SPOT 12 x 12 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Único pelo seu revolucionário sistema de �bra ótica, o Power Pro 
distingue-se pela sua qualidade de construção de excelência. 

Revolucionando a tecnologia a laser de diodo, a �bra ótica 
permite-o trabalhar sob altas temperaturas (45°), com elevada 
humidade, o que prolonga signi�cativamente o tempo de vida do 
equipamento.

Salienta-se o facto do modelador estar dentro do equipamento, 
tornando o manipulo 5 vezes mais leve, sem aquecimento do 
mesmo, permitindo tratamentos mais e�cazes e rápidos.

O Power Pro é o único laser de diodo no mercado que oferece até 
25 milhões de disparos ou 2 anos de garantia.

pro

SKYLASER

COMPRIMENTO DE ONDA

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA DE SAÍDA

810 nm

5 - 120 J/cm2

1200W

30 - 350 ms

10 Hz

Semicondutor

2200W

TAMANHO DO SPOT 10 x 20mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO 45 Kg

Laser de diodo para a remoção efetiva do pelo. A tecnologia de laser de 
diodo possui um comprimento de onda maior que outras tecnologias de 
laser já existentes no mercado.Permite, assim, uma maior penetração 
da luz, que teoricamente torna mais seguro o tratamento, pois evita a 
pigmentação da melanina na epiderme e permite ser utilizado em todos 
os fotótipos de pele, mesmo na mais escura.

VANTAGENS: Indolor e confortável; utilizado em todos os fotótipos de 
pele; tratamentos rápidos; ideal para a prestação de serviços.

Rápido e Fácil Manuseamento 
    

 

      

        

Como funciona o Elysion?

NOVIDADE:
2000 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funciona pelo princípio da fototermólise seletiva, conseguindo atingir 
elevadas temperaturas que destroem o folículo sem afetar o tecido 
circundante. Incorpora um sistema de refrigeração exclusivo, “crystal 
freeze”, que mantém a ponta do manípulo fria, permanecendo de forma 
contínua a sensação de frio na pele. 
Elysion pode trabalhar repetidamente em altas energias e com uma 
duração de pulso muito curta 10J-10Hz em 20 milissegundos. 
Diferencia-se, assim, de toda a concorrência, estando à altura dos 
melhores equipamentos do mercado.

A maioria dos lasers no mercado trabalham com sistemas de altas 
energias que fazem da depilação um serviço muito lento. O Elysion 
possui um modo dinâmico que permite trabalhar sem qualquer descon-
forto, mesmo em pacientes com muito pelo e uma baixa tolerância à dor. 
A emissão dos disparos é outra vantagem do Elysion, este trabalha com 
um sistema de pulso quadrado, que lhe permite entregar a energia 
programada de forma uniforme, o que proporciona um aquecimento 
constante para uma irradicação mais e�caz do folículo. Deste modo, 
reduz-se o número de disparos e o tempo por sessão, prologando a vida 
do equipamento ao máximo.

COMPRIMENTO DE ONDA

PICO DE POTÊNCIA

FLUÊNCIA

SPOT

LARGURA DO IMPULSO

PESO

810 nm

1000W / 2000W (VERSÃO PRO)

120 j/cm2

10 x 9 mmt

5 - 400 ms

38 kg

DIMENSÕES 60 x 45 x 45 cm


