SPRZĘTY W NASZYCH PRACOWNIACH
1. Ionto Comed
Kombajn kosmetyczny IONTO COMPACT SET K1 wyposażony został w niezawodny wapozon Ionto Herb z
aromaterapią oraz funkcję Ionto Peel, Ionto Vac Spray, Ionto Skin Regulator, Ionto Ice & Heat,
Ionto HF oraz Ionto Galvano. Praktyczna półka pozwala na umieszczenie dodatkowego osprzętu do kombajnu np. w
postaci kamieni, szczotek, pelot czy elektrod.

2. Elektrostymulacja
Urządzenie IONTO LIFT MASTER oferuje możliwość przeprowadzenia zabiegu elektrostymulacji na twarzy oraz na
ciele. Zapisane w urządzeniu programy pozwalają zaoferować szeroki wachlarz zabiegów. Urządzenie IONTO LIFT
MASTER znajduje zastosowanie w następujących przypadkach: pobudzenie przepływu limfy oraz ukrwienia,
pobudzenie procesu przemiany materii, wygładzanie zmarszczek, regeneracja skóry, wzmocnienie napięcia mięśni,
cellulit, zabieg odprężający, wellness, witalizujący.

3. Mikrodermabrazja korundowa
Skin Peeler firmy Reviderm to zaawansowane technologicznie urządzenie, którego użycie do niedawna było
zarezerwowane tylko dla dermatologów. Aparat wykorzystuje system Vacuum-Kompresor, podczas gdy kryształy
złuszczające uderzają o powierzchnię skóry, jest ona lekko zasysana, kosmetyczka nie stosuje nacisku na skórę, a
jedynie przesuwa końcówkę aparatu po powierzchni skóry. Złuszczony naskórek, zanieczyszczenia i zużyte kryształki
są natychmiast odsysane z powierzchni skóry i odprowadzane do osobnego pojemnika. Zabieg jest całkowicie
bezbolesny.

4. Mikrodermabrazja diamentowa
Microdermabrasion Diamond System firmy Rubica.
Mikrodermabrazja diamentowa polega na mechanicznym usuwaniu warstwy rogowej naskórka, aż do pożądanego
poziomu, a stopień głębokości mikrodermabrazji zależy od kilku czynników: wybranego podciśnienia, średnicy
głowicy, stopnia gradacji diamentu i czasu pracy w jednym miejscu. W skład urządzenia wchodzi komplet 9 głowic
diamentowych, które należy dobrać w zależności od miejsca zabiegowego oraz stopnia złuszczenia jakie chce się
osiągnąć.
Mikrodermabrazja jest nowoczesną, przynoszącą doskonałe efekty metodą peelingu, która pozwala w delikatny
sposób usunąć obumarłe i zrogowaciałe komórki skóry. W ten sposób pobudzona zostaje zdolność do tworzenia się
nowych komórek - skóra staje się czystsza, odświeżona, wygląda młodziej. Mikrodermabrazja jest czymś więcej niż
tylko zwykłym peelingiem, pobudza ona w skórze różnorodne fizjologiczne procesy. Oprócz
powstawania nowych komórek tworzą się również nowe włókna kolagenowe – zmarszczki zostają spłycone.

5. Kombajn kosmetyczny MIMARI 7 w 1: Mikrodermabrazja Diamentowa, Ultradźwięki, Peeling
Kawitacyjny, Sonoforeza, Mezoterapia Bezigłowa, Jonoforeza, Galwanizacja

Kombajn kosmetyczny Mimari 7w1 pozwala na wykonywanie zabiegów z zakresu:
 odmładzania
 terapii przeciwtrądzikowej
 terapii naczyniowej
 terapii przeciw przebarwieniom
 terapii antycellulitowej
 terapii modelującej sylwetkę

6. URZĄDZENIE DO PEELINGU KAWITACYJNEGO FIRMY RUBICA
Ultra Cavi Sonic Classic
Peeling kawitacyjny i sonoforeza
Ultradźwięki stanowią coraz popularniejszą metodę oczyszczania skóry zwaną peelingiem kawitacyjnym. Fala
ultradźwiękowa rozchodząca się w środowisku wodnym, które najczęściej stanowi delikatny tonik, tworzy pęcherzyki
wypełnione rozrzedzonym powietrzem, które na skutek różnicy ciśnień powiększają się i gwałtownie pękają. Innym
zastosowaniem ultradźwięków jest sonoforeza. Drgania małej mocy i częstotliwości emitowane przez specjalne
głowice rozchodzą się w skórze i tkance podskórnej, pobudzając kolejne cząsteczki do wibracji i rozgrzewania się.
Skutkiem tego jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, wzrost zaopatrzenia komórek w krew, a wraz z nią w tlen.

7. PEDICURE
Nowoczesna frezarka z możliwością regulacji w zakresie 6.000 do 40.000 obr./min. IONTO PEDOVAC D1 to frezarka
do pracy techniką na sucho z odciągiem pyłu.
Mała, nienagrzewająca się, lekka rączka pozwala na wygodną pracę. Dodatkowo umieszczono na niej włącznik i
wyłącznik obrotów frezów. Frezarka posiada regulację vacum w 10 stopniach oraz przyciski pamięci obrotów i
vacum, a także sygnalizację zapełnionego woreczka na pył. Można przełączać kierunek obrotu frezu.

8. DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA
Nasze pracownie wyposażone zostały w profesjonalne urządzenie AUTOKLAV MELATRONIC 15 EN+, które
wykorzystuje w procesie sterylizacji parę pod ciśnieniem (2 bary/ 134°,1 bar/ 121°). Urządzenie to spełnia wymogi
europejskiej normy EN 13060 (programy klasy S i N). Możliwość dokumentowania procesu sterylizacji poprzez
wydruk lub przeniesienie danych na komputer. Pełna sterylność instrumentów dzięki zastosowaniu specjalnych
torebek na instrumenty.

Dodatkowo do wspomagania procesu dezynfekcji stosujemy myjki ultradźwiękowe.

Sprzęt specjalistyczny

9. GEM-IPL Record-618 .
To sprzęt wykorzystujący technologię najnowszej generacji, opatentowany, opracowany przez laboratoria
izraelskie. Urządzenie te zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z międzynarodowym standardem dla
Medycznego Sprzętu Elektrycznego. Posiada certyfikaty medyczne: EN 60601 - 1 (Medical Safety Standard) oraz
CE - MDD (International Medical Standard).
Ta technologia pozwala na selektywne:
- usuwanie mieszków włosowych,
- przebarwień pigmentacyjnych,
- uszkodzonych naczynek,
- rumienia,
- teleangiektazji,
- zmian trądzikowych,

10. Derma Stamp Electric Pen My-M
Nowoczesne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, wykorzystywane między innymi do regeneracji skóry,
usuwania zmarszczek oraz leczenia blizn i redukowania rozstępów. Specjalne ,,pióro” szybciej, skuteczniej, a przy tym
w sposób mniej bolesny niweluje niedoskonałości skóry.
Podczas zabiegów urządzeniem Derma Stamp Pen My-M powstają w skórze kanaliki tzw. mikrouszkodzenia
stymulując tym samym zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że wolniej się starzejemy. Jego
podstawowym zadaniem jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami z
jednoczesnym pobudzeniem żywych warstw skóry. Prowadzi to do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu
fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny. Każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca blizny oraz niweluje zmarszczki.
Urządzenie posiada regulowaną częstotliwość nakłuć (od 25 do 90 razy na sekundę) co skraca czas zabiegu oraz
zmniejsza jego bolesność.

11.Komputerowy Analizer skóry Nati
Urządzenie, opracowane przez zespół badawczy złożony z kosmetologów, dermatologów, chirurgów plastyków oraz
inżynierów i informatyków, udowadnia, że technologia to nieocenione wsparcie kosmetologii. Dzięki niej już nie tylko
wprawne oko dermatologa czy kosmetyczki, lecz także obiektywne pomiary, wykonywane przez analizer, wskazują
indywidualne potrzeby skóry.
Dlatego współczesna kosmetologia odchodzi od sztywnego określania typów skóry: każdy z nas może mieć w
obrębie twarzy wiele rodzajów cery. Także w jednym miejscu dokuczać nam może wiele problemów: odwodniona
może być przecież zarówno skóra sucha, jak i tłusta. Sama kondycja skóry także cały czas się zmienia w zależności od
sposobu pielęgnacji, pory roku, trybu życia, stresu czy wieku. Analizer Nati w pięć minut zbiera dane o sześciu
parametrach stanu skóry, które bez jego pomocy ludzie oko może ocenić tylko subiektywnie.
Pierwszy wymiar - struktura powierzchni skóry
Drugi wymiar - natłuszczenie
Trzeci wymiar - złuszczanie
Czwarty wymiar - pory
Piąty wymiar - zmarszczki
Szósty wymiar - nawilżenie

12.RADIO FREQUENCY HEBE
Urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest
wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do
produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry. Urządzenie
wyposażone jest w 3 głowice specjalnie dostosowane do różnych powierzchni zabiegowych: okolice oczu, twarz,
szyja, dekolt, ramiona, brzuch, pośladki i uda.
EFEKTY DZIAŁANIA zabiegów to:

ujędrnienie i poprawa owalu twarzy

szybkie spłycenie zmarszczek

możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu
likwidacja cieni pod oczami


odmłodzenie i regeneracja

pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny

ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała

skuteczna walka z cellulitem

13.BTL – 5000
BTL-5000 to wielofunkcyjny system do fizykoterapii który spełnia wszystkie bieżące oraz przyszłe
potrzeby terapeutyczne.
Dzięki modułowości i szerokiej liczbie możliwych konfiguracji aparat BTL-5000 jest dopasowana do potrzeb
naszych studentów.
Seria BTL-5000 to:
Elektroterapia + Terapia ultradźwiękowa + Laseroterapia + Magnetoterapia

