O equipamento preferido por mais de 600
centros de Norte a Sul do país

Tecnologia Jet Cooling, Jet Smooth, FHR e Fibra Ótica
O sistema de deslizamento FHR garante o mínimo tempo de trabalho
Indolor, sistema de frio localizado no manípulo, evita a aplicação de anestéticos
Tratamento para todo o tipo de pele

Manípulo 5x mais leve
e ergonómico

Possui a tecnologia “Jet Smooth”,
que consiste na penetração de
energia em profundidade na derme,
na rapidez dos tratamentos e na
efetividade dos resultados.

Modelador no interior
do equipamento

Fibra ótica

Devido ao seu potente sistema de
“Jet Cooling”,a máquina arrefece
conseguindo até 10 pulsos/
segundo, bem como operar sem
interrupção durante várias horas.

MANUTENÇÃO
REDUZIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O Power Pro distingue-se pela sua qualidade de construção de
Excelência.
Revolucionando a tecnologia Laser de Diodo, a fibra ótica permite-o
trabalhar sob altas temperaturas (45ºc), com elevada humidade, o que
prolonga significativamente, o tempo de vida do seu equipamento.
Salienta-se o facto do modelador estar dentro do equipamento,
tornando o manípulo mais leve (5x menos), sem aquecimento do mesmo,
permitindo tratamamentios mais eficacez 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.

Solução completa Slyou, uma garantia de
sucesso para o seu centro.
Inclui gratuitamente:
Formação Inicial completa;
Acompanhamento comercial contínuo;

COMPRIMENTO DE ONDA

810 nm

DENSIDADE DE ENERGIA

120 J/cm2

PICO DE POTÊNCIA

800 w

DURAÇÃO DO PULSO

5-850 ms

FREQUÊNCIA

Até 10 Hz- Modo standard

TAMANHO DO SPOT

12x12 mm

REFRIGERAÇÃO

Jet Coolling (-5ºC)

POTÊNCIA DE SAÍDA

1500 w

DIMENSÕES

50x38x34,5 cm

PESO

25 kg

Pacote de marketing e publicidade (posters, flyers e roll-up’s);
Consumíveis (gel condutor, e espátulas);

Power Pro

Alexandrite

Nd Yag

IPL

Túnica;

Pernas inteiras

20 min.

180 min.

180 min.

90 min.

Linha de cosmética exclusiva para depilação com expositor;

Costas

10 min.

120 min.

120 min.

50 min.

Virilhas + Axilas

5 min.

40 min.

40 min.

20 min.

Peito

10 min.

120 min.

120 min.

50 min.

Leitor de fototipo de pele;
Suporte técnico;
Curso “Master em Depilação a Laser”, certificado pela DGERT, lecionado

Tempos médios de tratamento por sessão

na Academy Beauty School.

PORTO (SEDE)

LISBOA (FILIAL)

Rua Delfim Ferreira 649
4100-201 Porto
T. 226 169 151

Rua Rodrigues Sampaio 7/7A
2795-175 Linda-a-Velha
T. 214 155 117/8

SIGA-NOS
www.depilemotion.pt
info@depilemotion.pt

