TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektriksel özellikler
Maksimum RF çıkış gücü
Bipolar RF
Fototerapi
Rotasyon Başlığı
Vakum başlığı
Cryoterapy/Termoterapi
Ağırlık / Ölçüler
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MEDICAL

AC220V/50HZ/AC110V/60HZ
250 W
0,8 Mhz/2,6 Mhz
610 nm/650 nm
1-5 Hz
0,5-10 Hz
min 5 C/ max 44 C
60 kg 47*47*125 cm

TECNOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA

Yüz ve vücut bakımında
yeni trendleri keşfedin ...

D-finitive EV

Yeni trendleri keşfedin ...

Statik Endotermi Vakum + Radyofrekans
Bipolar radyofrekans sistemi ve statik vakum uygulaması.

D-finitive EV

Hassas ve ısı teloransı düşük ciltler için soğuk terapi,
normal ciltler için sıcak terapi.
Yapılacak terapi yüzeyin özelliğine göre 0,8 ve 2,6 hz ile
2 farklı çalışma programı sunar .

D-finitive Evo yüz ve vücut terapi uygulamalarının bir bütün olarak
yapılmasına imkan verecek şekilde dizayn edilmiş bir platformdur. Invaziv
olmayan, acısız, konforlu ve sonuçları farkedilebilen oldukça özel
bir sistemdir.
Benzerlerin den farklı olan en önemli özelliği Radyofrekans ve Vakumun
kombine bir şekil de çalışmasıdır. Yapılacak terapiye göre rotasyon modu ya
da statik mod tercih edilir Bİpolar, tripolar ve hexapolar radyofrekans
başlıkları ile vücut ve yüze etkili bir şekilde uygulama yapılmasına yardımcı
olur.

D-finitive Evo ile yapılabilecek uygulamalardan bazıları...
Bipolar başlık
Göz konturu
Dudak barkod çizgileri
Tripolar başlık
Çene ve yüz ovali
Boyun
Dekolte
Hexapolar başlık lipolitik diyot çift lazer
Kollar
İç kol

D.R.V.S. sistemi (Dijital Rotasyon Vakum Sistemi)
Rotasyon vakum sistemi ve radyofrekans bir arada.

Diz kapağı bölgesi
Basen ve kalçalar
Vücutta geniş alanlar

90 dereceye kadar rotasyon açısı 1- 5 hz bipolar rf ile özelleştirilmiş teknoloji.
Konforlu ve efektif non invaziv acısız terapi.
Cildin farklı bölgelerin de uygulama yapmaya yardımcı değişken başlıklar.
Cilt yüzeyin de problem çözmeye yardımcı yenilikçi uygulama protokolleri.

D-finitive Evo avantajları
D-finitive Evo özel patentli teknolojisi ile yenilikçi çözümler sağlar.
Beco Medikal (İspanya) DRVS ve Statik Endotermi sisteminin üreticisidir.
Sarf malzeme gerektirmeyen sistem sayesinde maksimum kazanç.
Komple cilt ve vücut bakım terapileri sunar.

