Beautifly B-shine
Wielofunkcyjny laser kosmetyczny IPL
3 lampy o różnym zastosowaniu, długa żywotność lamp 300 000
błysków, 5 poziomów intensywności, rozmiar okienka 3.9 cm², czytelny
wyświetlacz LCD, poręczny i prosty w obsłudze, możliwość wymiany
lamp po zużyciu. W zestawie pokrowiec do przechowywania
urządzenia.

3 min ręce

12 min plecy

10 min nogi

4 min bikini

1 min okolice ust

2 min pachy

Lampa HR - Depilacja

Lampa SR - Odmładzanie

Lampa AC - Trądzik

Głowica przeznaczona do wypusz-

Głowica do zabiegu fotoodmładzania

Światło IPL niszczy szybko namnaża-

czania

światlnych

skóry. Pozwala na odmłodzenie skóry

jące się bakterie odpowiedzialne za

skierowanych na mieszki włosowe.

oraz odświeżenie jej wyglądu. Wyrów-

zmiany zapalne w trądziku. Terapia

Jej zadaniem jest ich osłabienie i

nuje koloryt, redukuje przebarwienia

laserem B-shine działa bezpośrednio

uszkodzenie, tak aby skóra pozostała

oraz plamy. Pobudza skórę do produkcji

na przyczyny trądziku.

gładka na wiele tygodni.

kolagenu i elastyny.

impulsów

Depilacja

Odmładzanie

Trądzik

Liczba strzałów

Szybki zabieg

Rozmiar okienka

300 000

3.9 cm²

200 000

Około 3cm²

IPL B-shine

Inne marki

Urządzenie B-flash PRO
Wielofunkcyjne urządzenie beauty
Trzy światła o różnych zastosowaniach, elektryczna stymulacja mięśni
(EMS), fale radiowe (RF), jony ujemne / Ion- ,redukuje drobne zmarszczki, poprawia koloryt skóry, stymuluje mięśnie do regeneracji, podstawka
do ładowania indukcyjnego, poręczny i prosty w obsłudze.

Oczyszczanie Nawadnianie
(światło niebieskie)

(światło zielone)

Głębokie
oczyszczanie

Import jonów

Lifting

(światło czerwone)

Lifting EMS

Perfect Cleaning cotton pads
W zestawie znajdują się profesjonalne waciki, doskonałe do demakijażu. W 100% bawełniane
nie posiadające pylącej powierzchni. Precyzyjnie oczyszczają twarz z zanieczyszczeń oraz makijażu.

Bezpyłowy

100% Bawełna

Super chłonne

Oczyszczanie - Blue

Nawadnianie - Green

Lifting - Red

Fale

pobudzają

Infuzja jonów w połączeniu z
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MR-1595 Facial brush
Soniczna szczoteczka do twarzy
6 trybów pracy, 3 minutowy inteligentny timer, 800 ruchów
oscylacyjnych na minutę, Hipoalergiczny silikon, tylny obszar
masujący, wysokiej jakości wykonanie, wodoodporność IPX7.

Wodoodporność

Timer

Oczyszczanie

Wibracje
soniczne

BF-306 Mini-Cleaner
Mini soniczna szczoteczka do twarzy
6 trybów pracy, 2 minutowy inteligentny timer, 800 ruchów
oscylacyjnych na minutę, Hipoalergiczny silikon, tylny obszar
masujący, wysokiej jakości wykonanie, wodoodporność IPX7.

Wodoodporność

Timer

Oczyszczanie

Wibracje
soniczne

ZLS1219 Beautifly
Mezoterapia bezigłowa 4w1
Oczyszczanie, złuszczanie i nawilżanie. 3-stopniowe działanie
terapii światłem fotonowym, termoterapia i jonoforeza z masażem
wibracyjnym 4w1. Masaż wibracyjny w połączeniu ze środkami
pielęgnacyjnymi dogłębne oczyszcza skórę.

Jonoforeza

Masaż reklasacyjny

Terapia światłem
fotonowym

Odżywia skórę

QY-202 Beautifly
Mikrodermabrazja diamentowa PEN
6 wymiennych głowic, 4 tryby pracy, Odkurzacz do wągrów,
profesjonalny zabieg mikrodermabrazji w domowym zaciszu.
Masażu podciśnieniowy, pobudza krążenie krwi, dodaje skórze
energii, spłyca blizny oraz niweluje przebarwienia.

4- Tryby pracy

Oczyszczanie

Mocne ssanie

Wymienne głowice

BF-3S Black
Peeling kawitacyjny Ultra-cienki
Delikatnie

usuwa

martwe

komórki

skóry,

zanieczyszczenia,

odblokowuje ujście gruczołów łojowych. Złuszczenie martwego
naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry ułatwia wchłanianie
preparatów kosmetycznych.

Bezprzewodowy

2-Tryby

Oczyszczanie

Wibracje
soniczne

BJ—1357 Beautifly
Peeling kawitacyjny
Delikatnie

usuwa

martwe

komórki

skóry,

zanieczyszczenia,

odblokowuje ujście gruczołów łojowych. Złuszczenie martwego
naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry ułatwia wchłanianie
preparatów kosmetycznych.

Bezprzewodowy

2-Tryby

Oczyszczanie

Wibracje
soniczne

BJ-1610 Beautifly
Profesjonalny peeling kawitacyjny
Delikatnie

usuwa

martwe

komórki

skóry,

zanieczyszczenia,

odblokowuje ujście gruczołów łojowych. Złuszczenie martwego
naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry ułatwia wchłanianie
preparatów kosmetycznych.

5
Bezprzewodowy

5-Trybów

Oczyszczanie

Terapia światłem
fotonowym

ZLS1569 Peel and Roll
Peeling kawitacyjny Beautifly
Złuszcza i oczyszcza skórę pozostawiając ją jaśniejszą, elastyczną i
zdrową. Wykorzystuje zjawiska kawitacji wybijając brud, uwalniając
skórę od zanieczyszczeń i rogowej warstwy naskórka.

Jonoforeza

Oczyszczanie

Rolka masująca

Prądy EMS

BF-618 LED
Urządzenie do mezoterapii bezigłowej
Mikromasaż
wprowadzanie

ultradźwiękowy,
substancji

terapia

aktywnych.

światła

fotonowego,

Oczyszczanie

skóry i

przywracanie naturalnego koloru. Redukcja trądziku, zmarszczek
mimicznych, spadku nawodnienia wewnątrzkomórkowego.

Jonoforeza

Masaż reklasacyjny

Terapia światłem
fotonowym

Odżywia skórę

BF-618 LED
Urządzenie do mezoterapii bezigłowej

Jonoforeza

Poprawa owalu
twarzy

Precyzyjna
i bezpieczna
głowica

Relaksacyjny
masaż
mikrofalami

Odżywienie
skóry

Bezigłowe
i bezbolesne

Niewielka
inwestycja

Długa
żywotność
baterii

