
209
Kosmetologia Estetyczna / 3 / 2012 / vol. 1

Kosmetologia
/ prezentacjabeauty-Seacret Sp. j.

www.beauty-seacret.pl

WIELOFUNKCYJNE 
URZĄDZENIA KOSMETYCZNE
Spektrum zastosowań,   
spektrum możliwości
Rozwój technologii i duża konkurencja na 
rynku, a co za tym idzie – wzrost oczekiwań 
klientów salonów i ich właścicieli zmuszają 
nas do wyszukiwania i oferowania coraz to 
nowocześniejszych, mniej awaryjnych i bez-
piecznych urządzeń kosmetycznych w bar-
dzo przystępnych cenach.

Czy dobra jakość i niska cena mogą iść 
w parze? Firma Beauty-Secret podjęła się 
tego wyzwania.

laSer bS-340c 3 w 1    
ipl + e-light + rF (Fot. 1)
Laser BS-340C (Fot. 2) to nowość w naszej 
ofercie. To połączenie małych gabarytów 
i wszechstronności. W zestawie są aż trzy gło-
wice zabiegowe; głowica IPL do zabiegów foto-
oepilacji (100 000 impulsów) o dużym okienku 
zabiegowym, głowica E-LIGHT do zabiegów 
footoepilacji, fotoodmładzania, przebarwień, 
zmian naczyniowych i trądziku (100 000 im-
pulsów); głowica RF do zabiegów ujędrnia-
jących i zagęszczających skórę twarzy, ciała 
i odwracania skutków jej starzenia się. 

laSer KoSmetycZny 4w1   
bS-440 e-light, ipl, rF, nD: yag (Fot. 2)
LASER KOSMETYCZNY 4w1 BS-440 to profe-
sjonalne urządzenie łączące 4 systemy zabie-
gowe - E-light, IPL, RF, Nd: YAG. E-light jest 
to połączenie technologii IPL i RF. Wygenero-
wana energia fali przenika bezpośrednio do 
głębszych warstw tkanki skórnej przy zmi-
nimalizowanym zjawisku odbicia i załamania 
się fal. Natomiast IPL (Intense Pulse Light) 
jest technologią opierającą swe działanie na 
emitowaniu wiązki światła o odpowiedniej 

długości (fali).  RF (Radiofrequency) jest zaś 
technologią emitującą falę elektromagnetycz-
ną o częstotliwości radiowej. Działając w obrę-
bie skóry właściwej pobudza komórki skóry do 
produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. 
Laser YAG cechuje się bardzo krótkim cza-
sem trwania impulsu (liczony w ns) i wysokim 
poziomem energii (ok. kilka MW). Laser emi-
tuje falę o długości 532/1064 nm. BS-440 jest 
wielozabiegowe. Laser Nd: YAG poza usuwa-
niem tatuaży, posiada również zastosowanie 
w usuwaniu przebarwień oraz zmian na skó-
rze. Urządzenie jest łatwe w obsłudze. Posiada 
menu w języku polskim. Klasyczny design ła-
two komponuje się w wystrój każdego gabine-
tu kosmetycznego. 

urZąDZenie 6w1     
e-light / multi-light (Fot. 3)
Urządzenie 6w1 E-LIGHT / MULTI-LIGHT to 
nowatorskie rozwiązanie, wykorzystujące 
intensywne światło pulsacyjne (w formie E-

-LIGHT), które jest rodzajem intensywnego, 
szerokopasmowego, spójnego źródła światła 
o szerokim spektrum długości fali (420 nm 

- 1,200 nm).  W odróżnieniu od tradycyjnego 
systemu IPL, urządzenie zwiększa skutecz-
ność wykonywanych zabiegów dzięki regulo-
wanemu poziomowi energii, zmniejsza ogra-
niczenia względem selekcji pacjentów (np. 
jasne owłosienie albo opalona skóra), posiada 
nieinwazyjną terapię naczyniową (zamyka-
nie naczyń), nieinwazyjne ujędrnianie skóry 
na całym ciele, znaczne zwiększenie jej ela-
styczności oraz kompleksowe usuwanie obja-
wów starzenia również na całym ciele.

Posiada aż 6 głowic odpowiedzial-
nych za następujące zabiegi:
 – Głowica IPL / RF z plamką 

o rozmiarze 15x50 mm (E-Light 
/ MULTI-Light )

 – Głowica ultradźwiękowa kawita-
cyjna do spalania tłuszczu, nisz-
czenia komórek tłuszczowych.

 – Liposukcja próżniowa czyli Va-
cuum do usuwania nadmiaru 
tłuszczu.

 – Głowica RF monopolarna do 
modelowania sylwetki, reduk-
cji tkanki tłuszczowej i leczenia 
cellulitu.

 – Mała i duża głowica RF tripolarna 
do ujędrniania skóry, usuwania 
zmarszczek z twarzy i z ciała. 

Fot. 1 Laser BS-340C 3 w 1 
IPL + E-LIGHT + RF

Fot. 2 LASER KOSMETYCZNY 
4w1 BS-440 E-light, IPL, RF, 
Nd: YAG

Fot. 3 Urządzenie 
6w1 E-LIGHT / 
MULTI-LIGHT


