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Syneron Candela Portfolio
Estetické řešení pro obličej a tělo

NOVINKA! PicoWay – průlomová
pikosekundová technologie

Dvě vlnové délky – vlnové délky
1064 nm & 532 nm v jednom
laserovém systému pro léčbu
nejširšího spektra pigmentových
lézí a tetováží
Odstranění nejširší škály tetováže –
2 vlnové délky pro odstranění
většiny tetovacích barev & typů,
včetně laseru odolných tetováží
Odstranění dermálních a epidermálních pigmentových lézí – v případě
potřeby umožňují velké průměry
stop hluboký průnik do kůže
Nejvyšší špičkový výkon – pro účinné
energie nejširší výběr velikostí stop
Nejkratší pikosekundové pulzy –
o 40% kratší pikosekundové impulsy
jsou efektivnější, nízká energie
minimalizuje riziko vedlejších účinků

Série Gentle Pro – integrovaná
platforma pro estetická ošetření

Rychlý a výkonný, duální vlnová délka,
multi-spotová laserová platforma
poskytuje účinné, flexibilní
a bezpečné ošetření
Odstraňuje nežádoucí ochlupení,
pigmentové, cévní léze a další jiné
indikace pohodlně a účinně na všech
fototypech
Výběr chladicích systémů: Chlazení
vzduchem nebo DCD™ na bázi
kryogenu pro komfortní
a konzistentní epidermální ochranu
Volitelný upgrade systémů s jednou
vlnovou délkou 1064 nm a 755 nm
na systém se dvěma vlnovými
délkami
20, 22 & 24 mm spoty jsou největší
na trhu, umožňující kratší dobu
ošetření a lepší komfort pacienta

CO2RE™ – frakční vícerežimový
CO2 skin resurfacing

eTwo™ – kompletní omlazení
obličeje

Prokázané výsledky pro skin
resurfacing, vrásky a zmenšení jizev,
tradiční ablace a menší kožní excize

Originální frakční RF platforma –
lehké, kompaktní stolní zařízení se
dvěma aplikátory

Snadné přepínání mezi šesti režimy
práce bez výměny koncovky nebo
překalibrování systému

Sublime™ využívá elōs technologii
k remodelaci hluboké vrstvy kůže
stimulací tvorby nového kolagenu

Unikátní Fusion mód ošetřuje
najednou povrchové i hluboké vrstvy
kůže, kombinuje výhody středního
a hlubokého módu v jednom
průchodu

Sublative™ zvyšuje kolagen
efektivním přenosem frakcionované
tepelné energie do horní dermis
s minimálním narušením epidermis

NOVINKA! Opakovaně použitelné
chirurgické a krátké frakční nástavce
nevyžadují nákladný spotřební
materiál

Rychlé ošetření – obvykle 20 až 40
minut v závislosti na velikosti
ošetřované oblasti

eLase™ – rychlá, bezbolestná, účinná epilace

Nejrychlejší platforma diodového
laseru – nabízí bezpečné a účinné ošetření nejrůznějších typů kůže
a chloupků
Motif LHR™ epilace s vysokou
frekvencí pulzů nižší energie na bízí
rychlé a prakticky bezbolestné
ošetření
Motif IR ™ – bezpečnější, účinnější
způsob ošetření povrchové
struktury kůže a velikosti pórů pro
celkové omlazení obličeje bez
rekonvalescence

eLight™ – bezpečné a účinné IPL
na principu elōs

eLight je cenově dostupné
a všestranné kompletní řešení
estetického ošetření obličeje
Zákazníkem specifikovaný a upgradovatelný – pět aplikátorů Vám
umožní rozšířit nabídku estetických
ošetření podle Vašich představ
Uspokojení požadavků pacienta –
rychlé a intuitivní korekce barev
a redukce vrásek

elure™ - Pokročilá technologie rozjasňující kůži

 Dosažení projasněného a barevně sjednoceného vzhledu pokožky za pouhý
měsíc
 Obsahuje Melanozym™ – přirozeně se vyskytující formuli enzymu
 Unikátní patentované složení
 Rychlý, bezpečný a jemný
 Neobsahuje hydrochinon
 Klinicky ověřeno

Kompletní portfolio inovativních technologií
pro estetická ošetření

Vbeam™ – nejlepší ve třídě
pulzních barvivových laserů

Zlatý standard ošetření cév
Více publikovaných studií než
u jakéhokoliv jiného estetického
laseru na trhu
Určeno pro všechny věkové
kategorie – ošetření kojenců, dětí
a dospělých pacientů
Bezpečný a klinicky ověřený –
dokonalý doplněk jakékoliv estetické
praxe
Rozšiřující se estetické aplikace –
redukuje modřiny vzniklé
injiktovatelnými prostředky
a dalšími kosmetickými procedurami

Alex TriVantage®– pigmentové léze
& odstranění tetováží

Profound ™ – 1. přístroj tvořící všechny
3 základní stavební složky dermis

Zlatý standard léčby benigních
dermálních a epidermálních
pigmentových lézí

Vytváří elastin, kolagen a kyselinu
hyaluronovou v hluboké dermis

Unikátní patentovaná laserem
čerpaná laserová koncovka nabízí
ošetření vlnovou délkou 755, 532
a 1064 nm

Přináší 100% odezvu spokojenosti
pacienta

Odstranění širokého spektra tetováží –
žádná jiná platforma nanabízí
odstranění tak široké škály barevných
tetováží a dalších pigmentových lézí
v různých hloubkách
Perfektním doplněk do jakékoliv
estetické praxe

Vytváří přirozený dermální objem

Ošetřuje kontury obličeje, čelisti,
podbradku, vrásky a ochablou kůži.
Řízení teploty v reálném čase
umožňuje nebývale precizní ošetření
Přináší předvídatelné výsledky
s kompletní kontrolou hloubky,
teploty a časování ošetření

Více než 10 milionů ošetření provedených
každoročně s našimi přístroji

elōs Plus™ – kompletní estetická
platforma

Ucelená multiaplikační platforma,
se 14 různými aplikátory pro širokou
rostoucí oblast nejžádanějších
klinických indikací
elōs Plus využívá elōs® technologii
(kombinace optického energie
s bipolární rádiofrekvencí) s cílem
dosáhnout bezpečné a účinné léčby
pro všechny fototypy I - VI
NOVINKA! velké a mini elōs aplikátory umožňují efektivnější ošetření,
dvojnásobně rychlé, lepší ergonomii
a větší bezpečnost
Inteligentní systém zpětné vazby
(IFS) zajišťuje přesný přenos radiofrekvenční energie pro konzistentní
výsledky a vyšší bezpečnost bez
ohledu na změny impedance kůže
Intuitivní uživatelské rozhraní
s jednoduše použitelným průvodcem
režimy léčby

UltraShape® V3 – tvarování těla
ničením tukových buněk

VelaShape® III – systém pro
neinvazivní tvarování těla

Klinicky prokázáno – bezpečné
a účinné s mnoha oponovanými
publikacemi

Systém pro celulitidu a tvarování
těla – klinicky ověřeno více jak
10 lety

Více než 400.000 ošetření provedeno
po celém světě

Nejprodávanějším neinvazivní
ošetření těla – bezpečné a účinné,
bez rekonvalescence

Komfortní a jednoduché – „walk-in,
walk-out“ ošetření
Měřitelné a viditelné dlouhodobé
efekty již po dvou týdnech – rychlejší
než kterákoliv jiná technologie na
trhu
Bez modřin, otoků a rekonvalescence
Vyšší ziskovost než u jakýchkoliv
jiných neinvazivních metod pro
redukci tuku

Synergické využití elōs technologie
v kombinaci s vakuem pro konzistentní, opakovatelné a viditelné
výsledky
Výkon až 150W pro lepší ohřev tkáně
umožňuje rychlejší a intenzivnější
ošetření
Dokonalé klinické výsledky, rychlejší
doby ošetření, zvýšený RF výkon
a důmyslný mechanismus zpětné
vazby pro precizní zákrok se
zvýšeným komfortem pacienta
a bezpečností

Přístroje & aplikace
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Alex
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Q-spínaný
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hloubková
dermální
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GentleLASE
Alexandrit
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Nd:YAG
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VBeam
Perfecta
pulzní
barvivový
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Zničení tukových buněk
Tvarování těla



Neinvazivní tvarování těla



Ošetření celulitidy



Mateřská znaménka





Podlitiny2



Hemangiomy









Projasnění pleti
Klinická
dermatologie

Drobné kožní excize



Bradavice



Posttraumatické jizvy3



Jizvy po akné










Rosacea
Epilace

Pigmentové
léze

Redukce chlouků





Pseudofolliculitis barbae (PFB)
Hnědé skvrny





Névus Ota/Ito





Odstranění tetováže





Tetováže odolné laseru



Barevná korekce
(pigmentová / cévní)



Laser Toning











Remodelace dermis
Redukce vrásek
Rejuvenace
kůže4

Cévní léze

UltraShape
pulzní
(netepelný)
fokusovaný
ultrazvuk


































Sublativní RejuvenaceTM





Triniti
(celková rejuvenace obličeje)



Jemný laserový peeling



Frakční ablativní
skin resurfacing



Tradiční skin resurfacing





Obličejové a pavoučkové žilky
Žilky na nohách

(1) 755 nm ALEXLAZR je k dispozici na vybraných trzích
(2) Selektivně zaměřené na poraněné cévy
(3) Resurfacing kůže
(4) Omlazení kůže redukcí difuzní červeně a pigmentací
(5) Dodává se se dvěma vlnovými délkami 1064 nm a 755 nm nebo jako upgradovatelné systémy s jednou vlnovou délkou 1064 nm nebo 755 nm





























