PRODUKUJEMY DLA CIEBIE

wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne z możliwością personalizacji funkcji

VENUS
w obudowie TOWER
kombajn kosmetyczny
z kolorowym wyświetlaczem
cena od 3 600,00 zł*

VENUS
w obudowie MAŁEJ
kombajn kosmetyczny
z kolorowym wyświetlaczem
cena od 2 799,00 zł*

NOWOŚĆ!

* urządzenie podlega indywidualnej wycenie, a jego cena
uzależniona jest od rodzaju obudowy i wybranych funkcji

SKONFIGURUJ KOMBAJN DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB (niektóre funkcje wzajemnie się wykluczają w jednym urządzeniu)
1. Mikrodermabrazja diamentowa:
złuszczanie naskórka za pomocą
frezów diamentowych.
2. Mikrodermabrazja korundowa:
złuszczanie naskórka za pomocą
piasku korundowego.
3. Mezoterapia bezigłowa z dodatkową głowicą do skóry głowy:
wtłaczanie substancji aktywnych w głębokie partie skóry za pomocą fali
ultradźwiękowej.

4. Fale radiowe z laserem biostymulującym lub bez:
zabieg podgrzewający wewnętrzne
partie skóry, prowadzący do denaturacji włókien kolagenowych, czego
efektem jest napięcie skóry i rozprostowanie zmarszczek, oraz produkcja
nowego kolagenu. Przyspiesza proces
regeneracji skóry i produkcji kolagenu
5. Peeling kawitacyjny z chromoterapią
(kolor niebieski i czerwony):
bezinwazyjna metoda oczyszczania
naskórka.

6. Głowice ultradźwiękowe z prądem
galwanicznym.
7. Dermomasażer:
zabieg polegający na masażu
endodermicznym z jednoczesnym
masażem specjalną głowicą.
8. Lipolaser:
zabieg odchudzający, spalający tkankę
tłuszczową za pomocą lipolizy.
Posiada funkcję infrared – podgrzanie
tkanek.
9. Liposukcja ultradźwiękowa:
zabieg odchudzajcy, polegający na

www.panda.trzebnica.pl

spalaniu tkanki tłuszczowej za pomocą
fali ultradźwiękowej.
10. Epilator:
usuwanie owłosienia i zamykanie naczynek za pomocą termo- i elektrolizy
11. Oxybrazja (tylko w obudowie Tower):
złuszczenie naskórka za pomocą
soli fizjologicznej wyrzucanej pod
ciśnieniem.
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Zalety urządzenia:
• indywidualny dobór funkcji
• menu języków umożliwiające szybką
zmianę (domyślnie język polski)
• prosty intuicyjny panel sterowania
• niższa cena urządzeń w kombajnie
• oszczędność miejsca
• możliwość rozbudowy o kolejne funkcje
• gwarancja 24 miesiące
• możliwość wyboru koloru panelu
• możliwość wykonania graweru loga
gabinetu kosmetycznego na panelu

Menu w języku polskim

PRZYKŁADOWE AKCESORIA DO KOMBAJNU VENUS
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