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Pistolet do mezoterapii igłowej
DERMATIC1 1szt.
Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Mezoterapia igłowa do niechirurgiczna metoda stosowana do regeneracji, poprawy wyglądu skóry, jej odmładzania, leczenia
cellulitu i rozstępów oraz w profilaktyce łysienia skóry owłosionej. Mikroiniekcje gwarantują przedłużenie młodości skóry i
opóźnienie starzenia się w sposób najbardziej naturalny, bez zniekształceń i zaniku naszego prawdziwego wyglądu twarzy i
ciała.
Zabiegi mezoterapii mają za zadanie dostarczenie substancji powodujących biorewitalizację i bioregenerację oraz nawilżenie
bezpośrednio w obręb skóry właściwej. Dzięki odpowiednim składom ampułek do mezoterapii (kwas hialuronowy, kofeina,
wąkrotka azjatycka) zabiegi mezoterapii są alternatywą dla inwazyjnych sposobów opóźnienia starzenia się skóry za pomocą
chirurgii plastycznej.
Pragniemy zaprezentować Państwu profesjonalny, najlepszy z dostępnych na polskim rynku, pistolet do mezoterapii
igłowej DERMATIC1 belgijskiej firmy EUROMI, działającej na rynku medycyny estetycznej, której jesteśmy dystrybutorem.
Zakup tego urządzenia do salonu gwarantuje Państwu rozszerzenie oferty o mezoterapię igłową, wzrost konkurencyjności na
rynku, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz większe zyski.

Poniżej prezentujemy korzyści, jakie wynikają z zakupu pistoletu DERMATIC1:

w przeciwieństwie do produktów konkurencji wykonany z aluminium, a tym samym lekki i ergonomiczny dla prawo- i
leworęcznych, doskonale wyważony,
zasilany pneumatycznie, co gwarantuje możliwość pracy ciągłej przez 24h, bez konieczności ładowania akumulatorów,
posiada precyzyjne, manualne ustawienia wszystkich opcji wyboru pracy, gwarantujące bezawaryjność urządzenia,
innowacyjny system podawania preparatu przez cewnik oraz zapadkę, który znacząco minimalizuje stratę preparatu
podczas zabiegu,
łatwa kontrola wzrokowa aplikowanej ilości,
precyzyjna i płynna regulacja głębokości iniekcji w zakresie od 1 do 12 mm, co zapewnia 100% bezpieczeństwa,
mniejszy ból, zapewniający komfort pacjenta podczas zabiegu,
skrócenie czasu trwania zabiegu,
możliwość wyboru trybu pracy w opcji manualnej (1 naciśnięcie spustu = 1 iniekcja) lub automatycznej (do 350
nakłuć/min.), co zapewnia większą wygodę pracy oraz skrócenie czasu zabiegu,
powtarzalność aplikowanych ilości produktu, co gwarantuje symetryczność zabiegu,
możliwość wyboru trybu pracy w opcji manualnej lub automatycznej (od 30 do 350 nakłuć/min.), co zapewnia większą
wygodę pracy w obrębie skóry twarzy,
zadowalające efekty już przy trzecim zabiegu (liczba zabiegów zależna od problemu: 6-8 sesji),
możliwość zakupu sprzętu w opcji leasingu.

Producent pistoletu do mezoterapii igłowej Dermatic 1 - belgijska firma EUROMI oferuje najlepsze produkty, które mają na celu
zadowolenie klientów i bezpieczeństwo pacjentów, posiadająca certyfikaty jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003.
Ponadto w roku 2006 firma uzyskała certyfikat CAN/CSA ISO 13485:2003. Certyfikacja 2003.
Organizujemy szkolenia dotyczące obsługi pistoletu na najwyższym poziomie wiedzy specjalistów, wykonujących zabiegi mezoterapii igłowej i
przeszkolonych w firmie Euromi Belgia. Zapewniamy Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 694 144 274 oraz 500 726
779.
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TUTAJ można obejrzeć pistolet do mezoterapii igłowej Dermatic1 podczas pracy (widoczny od 4 minuty 31 sekundy filmu).
UWAGA! Podana cena pistoletu jest ceną orientacyjną, która zależna jest od kursu Euro.
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