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ЕСТЕТИЧНА ЛИНИЯ АПАРАТИ BEAUTY

Код AR82

PER4MER

4 Технологии в един апарат
Вакуумен ендодермален масаж - ремоделиране и елиминиране на целулита –
радиочестотни процедури против стареене на лицето и тялото - клетъчна
оксигенация -дренаж- козметична процедура Cryo с техника "горещо студено" .

КОД AR 83 HP EFFIMERA ДИОДНО ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ X-HP 1.2 –
НОВОСТ 2017 ДИОДНО ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ HP 1200 ВАТА ВИСОКА
ЕФЕКТИВНОСТ

КОД AR 75.1 EFFIMERA ДИОДНО ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ HP –
AR 75 EFFIMERA LASER HP е иновативен лазер, който може да се използва и при козметични процедури за
епилация. Неговите характеристики го правят подходящ за използване при всички части на тялото (с
изключение на зоната около очите), за всички видове кожа (дори и при фототип V и VІ) и за всякакъв цвят на
косъма (с изключение на бели коси). Диодният лазер с висока мощност, освобождава енергия върху голяма
повърхност, със сноп с хомогенен профил, с дължина на вълната 808 nm, който действа селективно върху
космения фоликул, за оптимално освобождаване на светлина, без загуба на енергия. Лазерният лъч е в
състояние да премине през кожата и да достигне пигментите на космите, вътре в луковиците на космите;
последващото увеличение на температурата предизвиква унищожаване на кълняемите клетки на същата
луковица, постигайки следователно ефект на постепенна, окончателна депилация (принцип на селективна
фототермолиза), безболезнена и неинвазивна. НАКРАЙНИК: Накрайникът на LASER HIGH POWER е
проектиран така, че да гарантира максимална безопасност и практичност при използване. Сапфирният кристал
управлява светлината на десетките предаватели LED, генерирайки монохроматичен лъч, който достига
стъклото на работното поле. Полезната повърхност на работното поле, е с размери 11x11мм. По този начин,
обработката може да се извърши с висока скорост. Сложната охладителна система от кристал, вградена в
накрайника, позволява да се работи с професионални стойности на потока, предпазвайки по този начин
целостта на кожата и избягвайки риска от изгаряния, постигайки високо ефективни резултати, и комфорт за
клиента.

КОД AR 53 EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO
Апаратът EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO, е оборудван с широк графичен дисплей 5,7 ", който,
обогатен с технологията тъч скрийн(сензоран екран), улеснява взаимодействието човек-машина и предлага
лесен достъп до различни приложения, които могат да се въведат. Интерфейсът с икони и графични анимации,
ръководи оператора стъпка по стъпка, като опростява значително процедурата по програмиране. С просто
„докосване с един пръст”, е възможно да се програмира всеки отделен параметър на козметичната процедура.
С просто „докосване с един пръст”, е възможно да се програмира всеки отделен параметър на козметичната
процедура т.е. система, която е в състояние да генерира интензивен и моментен светлинен импулс, който
предава голямо количество енергия. Тъй като, светлинната енергия, привлечена от меланина на косъма,
достига луковицата на космите, като я унищожава, ако е в активна фаза (анагенна фаза, или растеж), се
пристъпва към изпращане на същата енергия, под формата на светлинни импулси, "подавани" от накрайника.
EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO, използва ксенонова лампа с мощност 500 W, която може да достави
до 26 джаула/cм2. Предоставеният накрайник, позволява козметична обработка на повърхност от около 13 см2,
като намалява продължителността на сесиите и следователно, броя на мигновените светлинни импулси,
необходими за завършване на козметичната обработка. Благодарение на високия допустим предел и
ефективност, фотоепилиращата IPL козметична терапия, може да се прилага в повечето области на тялото,
както при жените, така и при мъжете; в рамките на няколко минути могат да се обезкосмят обширни
повърхности, или с помощта на ограничители на площта, да се обработят оптимално също и ограничени зони,
като горната устна или зоната на брадичката. В края на епилационната сесия, падналите косми могат да бъдат
отстранени с помощта на шпатула или с тоник, като се почисти обработваната част, а останалите косми ще
паднат по естествен път, в рамките на един или два дни. След около 20-25 дни, ще израстат косми, чиито
луковици не са били в активната фаза по време на предишната козметична процедура, вече готови да бъдат
обработени с второ прилагане на същата. За разлика от друго лазерно оборудване, нашият апарат позволява да
се постигне ефективно премахване на ненужното окосмяване, като се работи без никакъв риск за клиентите.
Последващата иновация, въведена при IPL TOUCH SCREEN CRYO, е механизмът за охлаждане, базиран на
технологията на елементите на Пелтие, която предлага различни функции, свързани с различни видове
козметични процедури. Температурата, зададена от оператора, се поддържа постоянна върху пластината на
накрайника Cryo от кръга за течно охлаждане, който позволява да се охлади значително зоната за козметична
обработка, преди подаване на мигновените светлинни импулси(така че да се увеличи допустимият предел и по
този начин да се увеличи използваната мощност) или може да елиминира тъканта, обработена с мигновените
светлинни импулси.

КОД AR 58 EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO TROLLEY
Апаратът EFFIMERA IPL TOUCH SCREEN CRYO, е оборудван с широк графичен дисплей 5,7 ", който,
обогатен с технологията тъч скрийн, улеснява взаимодействието човек-машина и предлага лесен достъп до
различни приложения, които могат да се въведат. Интерфейсът с икони и графични анимации ръководи
оператора стъпка по стъпка, като опростява значително процедурата по програмиране. С просто „докосване с
един пръст”, е възможно да се програмира всеки отделен параметър на козметичната процедура. С просто
„докосване с един пръст”, е възможно да се програмира всеки отделен параметър на козметичната процедура
т.е. система, която е в състояние да генерира интензивен и моментен светлинен импулс, който предава голямо
количество енергия. Тъй като, светлинната енергия, привлечена от меланина на косъма, достига луковицата на
космите, като я унищожава, ако е в активна фаза (анагенна фаза, или растеж), се пристъпва към изпращане на
същата енергия, под формата на светлинни импулси, "подавани" от накрайника. EFFIMERA IPL TOUCH
SCREEN CRYO използва ксенонова лампа с мощност 500 W, която може да достави до 26 джаула/cм2.
Предоставеният накрайник, позволява козметична обработка на повърхност от около 13 см2, като намалява
продължителността на сесиите и следователно, броя на мигновените светлинни импулси, необходими за
завършване на козметичната обработка. Благодарение на високия допустим предел и ефективност,
фотоепилиращата IPL козметична терапия, може да се прилага в повечето области на тялото, както при жените,
така и при мъжете; в рамките на няколко минути могат да се обезкосмят обширни повърхности, или с помощта
на ограничители на площта, да се обработят оптимално също и ограничени зони, като горната устна или
зоната на брадичката. В края на епилационната сесия, падналите косми могат да бъдат отстранени с помощта
на шпатула или с тоник, като се почисти обработваната част, а останалите косми ще паднат по естествен път, в
рамките на един или два дни. След около 20-25 дни, ще израстат косми, чиито луковици не са били в активната
фаза по време на предишната козметична процедура, вече готови да бъдат обработени с второ прилагане на
същата. За разлика от друго лазерно оборудване, нашият апарат позволява да се постигне ефективно
премахване на ненужното окосмяване, като се работи без никакъв риск за клиентите. Последващата иновация,
въведена при IPL TOUCH SCREEN CRYO, е механизмът за охлаждане, базиран на технологията на елементите
на Пелтие, която предлага различни функции, свързани с различни видове козметични процедури.
Температурата, зададена от оператора, се поддържа постоянна върху пластината на накрайника Cryo от кръга
за течно охлаждане, който позволява да се охлади значително зоната за козметична обработка, преди подаване
на мигновените светлинни импулси(така че да се увеличи допустимият предел и по този начин да се увеличи
използваната мощност) или може да елиминира тъканта, обработена с мигновените светлинни импулси.

КОД AR 74 ACQUA IPL TOUCH SCREEN 10,4 TABLE CASE
КОД AR 74 ACQUA IPL TOUCH SCREEN 10,4 TROLLEY
Апаратът IPL AR 74, е оборудван с широк графичен дисплей 10,4, който, обогатен с технологията тъч скрийн,
предлага лесен достъп до различни приложения, които могат да се въведат. Интерфейсът с икони и графични
анимации, ръководи оператора стъпка по стъпка, като опростява значително процедурата по програмиране. За
козметичната процедура с фотоепилация, се използва най-съвременната електро -оптична технология,
обикновено наричана IPL (интензивна пулсираща светлина), т.е. система, която е в състояние да генерира
интензивен и моментен светлинен импулс, който предава голямо количество енергия. IPL AR 74 използва
ксенонова лампа с висока мощност, с водно охлаждане и затова е възможно поддържането на постоянна емисия
мигновени светлинни импулси(1 светлинен импулс за секунда); разпределеният поток може да достигне
максимум от 26 джаула/cм2. Последващата новост, въведена при IPL AR 74, включва устройството PDC(фотодермален контрол), или със сензор, поставен вътре в накрайника, е възможно да се направи тест, за разпознаване
фототипа на кожата, директно върху кожата на клиента.
Физически характеристики
Ширина: 45 см

Дълбочина: 49 см Височина: 124 см Тегло: 40 кг

Конструкция: изработена от боядисана стомана и метакрилатен материал
Технически данни
Номинално напрежение: 110 ÷ 240 V ~ Номинална мощност: 1200 VA Номинална честота: 50 ÷ 60 Hz
Характеристики на IPL накрайника
Дължина на вълната на филтъра: 600 ÷ 1100 nm Продължителност на импулса: 10 ÷ 20 ms Интервал между
импулсите: 30 ÷ 100 ms последователни импулси: 1 ÷ 5
Разпределена енергийна плътност: регулируема до максимум 26 джаула/cм2
Размер на кристала: 50 x 12 мм

Код AR76 Effimera RF РАДИОЧЕСТОТА, НАСТОЛНА
С КОЛИЧКА
Апаратът RF Effimera, използва монополярна капацитивна радиочестотна система, разработена за да задоволи
високите изисквания на професионалните козметични естетични центрове. Той е лесен и интуитивен за
използване и позволява да се постигнат изключителни резултати в борбата със стареенето на кожата, както на
лицето така на тялото. Графичният LCD дисплей, със задно осветяване, предлага лесен достъп до различните
приложения, които могат да се зададат. Интерфейсът с икони и графични анимации, ръководи оператора стъпка
по стъпка, като опростява по-нататък, лесната процедура по програмиране.
Колагенът е основният протеин на съединителните тъкани и съставлява 25% от общата маса. Той е един от найдългите влакнести структурни протеини. Той е устойчив и силен, притежава голяма способност да се удължава и
да се връща в първоначалното си състояние. Той е основната съставка на хрущялите, връзките и сухожилията.
Неговата деградация или недостатъчно подновяване, се проявява с
появата на първите бръчки и след това, с прогресивна загуба на тонуса на кожата, и допринася за стареенето на
лицето; още от двадесет годишна възраст е подложен на процес на физиологично износване. При козметичната
процедура с RF Effimera, радиочестотата, която е едно електромагнитно поле с честота 420KHz (при лицева
обработка) и 405KHz (при обработка на тялото), прониква в епидермиса, в дермата и в хиподермата, с помощта
на специални аксесоари, като генерира локализирано увеличение на температурата и на основния метаболизъм,
така че да се ускори притокът на кръв към зоната, подложена на обработка(ендогенна диатермия).

КОД AR77 Effimera АВТОКЛАВ
Автоклавите с дестилирана вода, базират своята стерилизираща функция, само и единствено на отличното
разпределение на топлината.
Чрез действието на наситената пара, която осъществява топлообмен с материала, който трябва да се
стерилизира.
Латентната топлина на изпарение е изключително висока. 539 KCAL/KG при 100° С -526 при 120°С -519° 130°.

КОД AR84 Effimera B-TONIC НАСТОЛЕН ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР С количка
Процедурата с електростимулатора AR 84 EFFIMERA B-TONIC, е приятна и релаксираща алтернатива на
напрежението от спортните зали, благодарение на цялостния подход към всеки вид естетически проблем;
работното време е много намалено и подобренията за някои зони на тялото, се оценяват още след първите
сесии. Всички различни мускулни групи, могат да бъдат стимулирани, за да се увеличи масата им (например, в
случай на хипотрофия, вследствие на обездвижване на един крайник), закаляване, гъвкавост, тонизиране,
оформяне, дрениране и подобряване на походката, и периферната венозна циркулация: • ремоделиране на
тялото (увеличаване на телесната маса), ефект стройно тяло и отслабване в локализираните възглавнички и
натрупвания от тлъстини – тонизиращо и укрепващо действие на мускулатурата(вътрешността на бедрата,
вътрешната част на ръцете, корема, задните части, гръдния кош, гърдите, гърба),
профилактика и антицелулитни процедури(дрениращ - оксигениращ - редуциращ ефект): с използваната
специална честота, се постига полезен ефект върху венозния отток, дори и в най-дълбоките слоеве.

КОД AR 52+AR49.1 EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ СЕНЗОРЕН ЕКРАН СТЯГАЩИ БОТУШИ + ПОЯС ЗА
КРЪСТА
КОД AR 52+AR47.1 EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ СЕНЗОРЕН ЕКРАН +ЛЕНТИ
КОД AR 52+AR48.1 EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ СЕНЗОРЕН ЕКРАН + СТЯГАЩИ БОТУШИ
Приложенията на пресомасажа са многобройни; по-специално може да се използва срещу кръвен застой,
подуване на краката, разширени вени, паникулит и за лечение при неестетични дефекти, причинени от
целулита.
TOUCH PRESS е оборудван с широк графичен дисплей 5,7 ", който, обогатен с технологията тъч скрийн,
улеснява взаимодействието човек-машина и предлага лесен достъп до различни приложения, които могат да се
въведат. Интерфейсът с икони и графични анимации, ръководи оператора стъпка по стъпка, като опростява
значително процедурата по програмиране. С просто „докосване с един пръст”, е възможно да се програмира
всеки отделен параметър на козметичната процедура, като например: времето за напомпване, налягането в
секторите, последователността на напомпването и изпомпване на същите.
Освен това, вътрешният микропроцесор гарантира голяма гъвкавост: операторът може ръчно да избере
желаните настройки, или да се възползва от запаметените програми с предварителни настройки, които са
специфични за различните процедури.
Аксесоари EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ КОД AR 52
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект ленти, КОД AR 47.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши, КОД AR 48.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши и пояс за кръста, КОД AR 49.1
ПРЕСОМАСАЖ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ С: КОД AR 47.1, AR48.1, AR 49.1

КОД AR 54+AR49.1 EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ + СЕНЗОРЕН ЕКРАН + КОЛЕЛА +СТЯГАЩИ БОТУШИ +
ПОЯС ЗА КРЪСТА 5600,00 евр
КОД AR 54+AR47.1 EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ + СЕНЗОРЕН ЕКРАН + КОЛЕЛА +ЛЕНТИ
КОД AR 54 + AR48.1 EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ + СЕНЗОРЕН ЕКРАН + КОЛЕЛА + СТЯГАЩИ БОТУШИ
Приложенията на пресомасажа са многобройни; по-специално може да се използва срещу кръвен застой,
подуване на краката, разширени вени, паникулит и за лечение при неестетични дефекти, причинени от
целулита.
TOUCH PRESS е оборудван с широк графичен дисплей 5,7 ", който, обогатен с технологията тъч скрийн,
улеснява взаимодействието човек-машина и предлага лесен достъп до различни приложения, които могат да се
въведат. Интерфейсът с икони и графични анимации, ръководи оператора стъпка по стъпка, като опростява
значително процедурата по програмиране. С просто „докосване с един пръст”, е възможно да се програмира
всеки отделен параметър на козметичната процедура, като например: времето за напомпване, налягането в
секторите, последователността на напомпването и изпомпване на същите.
Освен това, вътрешният микропроцесор гарантира голяма гъвкавост: операторът може ръчно да избере
желаните настройки, или да се възползва от запаметените програми с предварителна настройка, които са
специфични за различните процедури.
Аксесоари EFFIMERA ПРЕСОМАСАЖ КОД AR 52
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект ленти, КОД AR 47.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши, КОД AR 48.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши и пояс за кръста, КОД AR 49.1
ПРЕСОМАСАЖ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ С: КОД AR 47.1, AR48.1, AR 49.1

КОД AR64 +AR36.1 EFFIMERA AIR ПРЕСОМАСАЖ ЛЕНТИ + СТЯГАЩИ БОТУШИ
КОД AR64+AR31.1 EFFIMERA AIR ПРЕСОМАСАЖ + ЛЕНТИ
КОД AR64+32.1 EFFIMERA AIR ПРЕСОМАСАЖ + СТЯГАЩИ БОТУШИ
Новият потребителски интерфейс, въведен от EFFIMERA AIR ПРЕСОМАСАЖ, като се възползва от
иновативния графичен дисплей, ръководи стъпка по стъпка оператора, опростявайки значително процеса на
програмиране. Електронният контрол при различните функции, визуализирани на дисплея, се управлява от
микропроцесор, който гарантира голяма гъвкавост: фактически е възможно да се програмира всеки отделен
параметър на процедурата, или времето за напомпване, налягането в секторите, последователността на
напомпването и изпомпване на същите.
Настройката може да се извърши ръчно или чрез използване на предварително настроените и запаметени
програми. Налягането на всеки отделен изход се контролира от сензор за налягане. Освен това, EFFIMERA AIR
ПРЕСОМАСАЖ е оборудван със защитно устройство, което сработва в случай на прекомерно налягане в
пневматичната верига.
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект ленти, КОД AR 47.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши, КОД AR 48.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши и пояс за кръста, КОД AR 49.1
ПРЕСОМАСАЖ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ С: КОД AR 31.1, AR32.1, AR 36.1

КОД AR31 +AR36.1 EFFIMERA 8 канала ПРЕСОМАСАЖ + СТЯГАЩИ БОТУШИ ПОЯС ЗА КРЪСТА
КОД AR31+AR34.1 EFFIMERA 8 канала ПРЕСОМАСАЖ + ЛЕНТИ
КОД AR31+35.1 EFFIMERA 8 канала ПРЕСОМАСАЖ + СТЯГАЩИ БОТУШИ
Апаратът позволява да се извърши прилагане на пресомасаж; по-специално, може да бъде използван против
застой на кръвта, отоци на краката, телеангиектазии, разширени вени, болки в краката вследствие на лоша
венозна или лимфна циркулация и паникулит.
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект ленти, КОД AR 47.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши, КОД AR 48.1
Аксесоари: захранващ кабел; цялостен комплект стягащи ботуши и пояс за кръста, КОД AR 49.1
ПРЕСОМАСАЖ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ С: КОД AR 34.1, AR35.1, AR 36.1

КОД AR63 EFFIMERA DEPIL SISTEM
Технологията, която се прилага при апарата, позволява на оператора задаване на параметрите, както и отлично
регулиране, с гаранция за престижни процедури и високопрофесионални резултати. Епилаторът Perfect Sistem
е оборудван с изключителна система, която използвайки време за прилагане в стотни от секундата, предлага
комфортна процедура на постепенно, окончателно обезкосмяване по всички части на тялото. Depil Sistem,
позволява да се постигне електроепилация, като се използват две различни техники: методът Flash и методът
Blend. Оперативната процедура Flash, използва преминаването на ток с висока честота, за да се произведе
интензивна топлина върху тъканите, които се намират близо до точковия електрод (термолиза). Внезапното
повишаване на температурата води до електрокоагулация, която уврежда дълготрайно космения фоликул, като
постепенно му причинява некроза. Основното предимство на тази техника, която използва максималната
прецизност на микропроцесора, е да позволи преминаването на интензивен ток за много кратък период (1/100
от секундата), с цел да се предостави максимален комфорт, дори и на много чувствителни хора, или на такива,
които не понасят галваничен ток. Методът Blend, комбинира ефективността на високочестотния ток с този на
галваничния ток (електролиза). При някои хора, с много здрав косъм или деформирани фоликули, не е
възможно да се получат задоволителни резултати само с термолиза и по тази причина, епилаторът Perfect
Sistem, може да се възползва и от галваничен ток. Чрез прилагане на слаб, постоянен ток върху точковия
електрод, поставен в космения фоликул, се получава химическо разлагане на солена вода, която произвежда
сода каустик, която от своя страна поврежда зародишните тъкани на косъма и пречи на растежа.
Аксесоари: захранващ кабел; масивна гривна, бутон с педал

КОД AR23 EFFIMERA AGO ЕПИЛАТОР ЕЛЕКТРОКОАГУЛАТОР
Апаратът позволява да се извършват процедури за окончателна епилация, във всички области на тялото,
включително на лицето. Елиминирането на излишните косми се осъществява чрез електрически разряд в
зародишния слой на папилата на косъма.
АКСЕСОРИ: захранващ кабел, бутон с педал, молив - поставка за електрод, пакет точкови електроди.

КОД AR 78 EFFIMERA OXYGEN SKIN
Oxygen Case е апарат, който "аспирира въздуха" от околната среда, компресира го и "избутва" лесно продукта в
клетъчния лумен.
Основното преимущество на плазмата (наричано още електроклимат), е да се постигне важен бактерициден ефект, който
позволява на продукта да се разпръсне във вид на мъгла през смес от чист въздух и да се постигнат всички благотворни
въздействия на йоните върху кожата, като се има предвид, че един от негативните ефекти на прекомерния бактериален
заряд е да предизвиква възпаление и следователно, преждевременно стареене.
Чрез EFFIMERA OXYGEN SKIN, е възможно да се пренесат в дълбочина, специално подготвените серуми, които
позволяват постигането на изключителни резултати.

КОД AR07 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ С ТВЪРДО РАМО
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR07.1 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR05 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ С ГЪВКАВО РАМО
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR03 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ СЪС СГЪВАЕМО РАМО
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR06 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ СЪС СТАТИВ И ГЪВКАВО РАМО
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR04 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ СЪС СТАТИВ И ТВЪРДО РАМО
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR08.1 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ СЪС СТАТИВ
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR08 EFFIMERA ИЗПАРИТЕЛ СЪС СТАТИВ И ТВЪРДО РАМО
Апаратът служи при подготовка на процедурата за дълбоко почистване на лицето, като се използва разширяващият
ефект на парата, ароматизирана и обогатена с озон.

КОД AR41 EFFIMERA ЛУПА LED СЪС СТАТИВ В НАЛИЧНОСТ И НАСТОЛНА
Увеличителна лупа, 3 диоптъра, 80 LED, плюс бял статив.

КОД AR63 EFFIMERA НАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОСЪК СЪД ПРОФ. 250
КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Effimera ScaldaCera Prof 250 Аксесоари: захранващ кабел, нагревател за гилзите, технически данни: 240V, мощност 50W

КОД AR65 EFFIMERA НАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОСЪК СЪД ПРОФ. 400
КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Effimera Wax Heater Prof 400 Аксесоари: захранващ кабел, нагревател за гилзите, технически данни: 240V, мощност 50W

КОД AR64 EFFIMERA НАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОСЪК СЪД ПРОФ. 800
ПРОФ. 800 КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Effimera Wax Heater Prof 800 Аксесоари: захранващ кабел, технически данни: - 240V, мощност 50W

КОД AR76 EFFIMERA КОМПЛЕКТ 3 ПОСТАВКИ И 3 СТИКА
Технически данни: - 240V, мощност 30W всеки

КОД AR69 EFFIMERA ELECTRONIC ЕДИНИЧЕН СТИК ЗА НАГРЯВАНЕ НА ВОСЪК
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ, LED КОНТРОЛ, НИВО НА ВОСЪКА
Технически данни: - 240V, мощност 30W всеки
КОД AR68 EFFIMERA ELECTRONIC ЕДИНИЧЕН СТИК ЗА НАГРЯВАНЕ НА ВОСЪК
LED КОНТРОЛ, НИВО НА ВОСЪКА

КОД AR70 EFFIMERA ЕДИНИЧЕН СТИК ЗА НАГРЯВАНЕ НА ВОСЪК
Технически данни: - 240V, мощност 30W всеки

КОД AR75 EFFIMERA ЕДИНИЧЕН СТИК ЗА НАГРЯВАНЕ НА ВОСЪК
Технически данни: - 240V, мощност 30W всеки КОНТРОЛ НА НИВОТО НА ВОСЪКА

КОД AR71 EFFIMERA ЕДИНИЧНА ПОСТАВКА
Технически данни: - 240V, мощност 30W всяка

КОД AR72 EFFIMERA ДВОЙНА ПОСТАВКА Технически данни: - 240V, мощност 30W всяка

КОД AR73 EFFIMERA ТРОЙНА ПОСТАВКА Технически данни: - 240V, мощност 30W всяка

Обезпечаване на апаратите: 12 месеца гаранция срещу производствени дефекти
Гаранционните ремонти и подмяна се извършват по наша безусловна преценка.
Апаратите трябва да бъдат върнати при франкировка порто франко(транспортни разходи за сметка на изпращача).
EFFIMERA BEAUTY WELLNESS SPA си запазва правото да променя производствените данни, без никакво
предварително уведомяване на клиентите.
ОПАКОВКАТА Е ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНАТА – ФРАНКИРОВКА НА СТОКАТА: ФРАНКО ФАБРИКАТА

Дирекция Effimera Beauty Wellness Spa Hair Max Professional
Тел: +39 338 8825819
www.effimera.eu
direzione@effimera.eu
скайп: effimerabeautywellness
FB effimerabeautywellness TW effimerabeautyhair
Pinterest Effimera Beauty Wellness Spa Hair Max Professional- Factories
TheWaterWayTm Effimera Indoor-Outdoor Pool

ЗАБЕЛЕЖКА
Подписаният Михаил Любомиров Добрев, удостоверявам верността на извършения от мен превод от
италиански на български език на приложения документ.
Преводът се състои от 36 страници.
Преводач :
Михаил Любомиров Добрев

