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Najmniej awaryjny model na rynku !

E-LIGHT fotodepilacja IPL+ fotoodmładzanie +zamykanie naczynek + zabieg na trądzik +
eliminowanie plam.
Wyposażony w głowicę z filtrami do wyboru, awaryjny przycisk Stop, pozwalający na szybkie
zakończenie zabiegu.
Łatwy w obsłudze, czytelne menu.
Kluczyki do uruchomienia maszyny.
E-Light MED-200 to nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie, które wykorzystuje
energię świetlną w zabiegach kosmetycznych i medycznych. E-Light posiada końcówki (kryształy) o
różnych długościach fal, które umożliwiają użycie jednego urządzenia do różnych celów
terapeutycznych.
Co to jest E-LIGHT :
E-light (IPL + RF Bi-Polar), czyli impulsowe źródło światła jest to nowość zaliczana do rodziny laserów
choć tak właściwie nie jest laserem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Światło lasera jest
skoncentrowaną spójnąwiązką monochromatycznego światła, o jednej określonej długości fali. E-light
emituje wiązkę promieni świetlnych, które rozproszone są i mają zróżnicowaną długość, dzięki temu
mogą dotrzeć na różne głębokości skóry oraz działają wielokierunkowo. Działanie fal radiowych
intensyfikuje i uzupełnia działanie IPL. Współdziałanie IPL i fal radiowych powoduje głębszą
penetrację w warstwy skóry właściwej. Przy użyciu IPL tkanka może pochłonąć 30-40 % energii,
reszta energii załamuje się i jest odbijana (energia świetlna do 2,5 mm), podczas gdy działamy
e-lightem zjawisko załąmania się i odbicia energii nie występuje(energia świetlna do 4mm). Praca
e-lightem to szybszy efekt końcowy, a to przekłada się na mniejszą ilość zabiegów, dużą rozpiętość
możliwych zastosowań i satysfakcję klientów.W urządzeniu E-Light odczucia bólowe pacjenta są
zminimalizowane, co jest niezwykle ważne, ponieważ osoby wrażliwe na ból często rezygnują z
zabiegu w obawie przed nieprzyjemnymi odczuciami.
To urządzenie pozwoli im korzystać z pożytków terapii IPL i falami radiowymi z poczuciem komfortu.

6 GOTOWYCH PROGRAMÓW:
1. Epilacja - trwałe usuwanie owłosienia.
2. Przebarwienia - usuwa przebarwienia hormonalne, potrądzikowe, plamy "wątrobowe", piegi
(twarz, dłonie, dekolt i inne).
3. Zmiany naczyniowe - usuwa popękane naczynka, rumienie, teleangiektazje.
4. Foto-odmładzanie - usuwa plamy barwnikowych oraz zmarszczek poprzez intensywną odbudowę
kolagenu.
5. Trwałe leczenie trądziku - niszczenie bakterii ACNE.
6. Naciąganie zmarszczek.
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