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Power  Evo é o primeiro laser de díodo de fibra ótica do mundo para 
depilação a laser e rejuvenescimento facial.
Introduzir a tecnologia FCD (Fiber Coupled Diode Laser) nas máquinas 
de estética a laser é um grande avanço no campo da estética médica. 
Graças a esta tecnologia, o Power Evo tem um desempenho de trabalho 
excelente.
Produzido para uma máxima eficácia e conforto, o Power Evo é o laser 
mais avançado do mercado e uma oportunidade única para obter o 
máximo retorno do seu investimento.

TIPO DE LASER

DENSIDADE DE ENERGIA

PICO DE POTÊNCIA

DURAÇÃO DO PULSO

FREQUÊNCIA

TAMANHO DO SPOT

REFRIGERAÇÃO

COMPRIMENTO DE ONDA

DIMENSÕES

PESO

Laser de Diodo de Fibra Ótica

1-120J/ cm2

1000 w

7- 600ms

1-10HZ

15 mm x 10 mm

Jet Coolling (-5ºC)

50x38x35 cm

810 nm

22 kg

Novo software de rejuvenescimento facial 
para atender as necessidades de beleza mais comuns. 

Uma máquina, um manípulo, dois softwares: 
depilação e rejuvenescimento facial. 

A melhor opção para reaver o seu investimento.

SIGA-NOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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

Inclui gratuitamente:
Formação Inicial completa;
Acompanhamento comercial contínuo;   
Pacote de marketing e publicidade;
 Consumíveis;
Linha de cosmética exclusiva para depilação com expositor;
Suporte técnico;
Linha de cosmética para complementar o programa de rejuvenescimento 
facial.
Curso “Master em Depilação a Laser”, certificado pela DGERT, lecionado     
na Academy Beauty School.

 Laser de Diodo Fibra Ótica
Novo Software de Rejuvenescimento facial
Novo design + atrativo
Manípulo 25% mais leve e ergonómico
Novo spot de 15mm*10mm
Laser mais potente: 1000W
Manutenção reduzida

Rejuvenescimento
facial


