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NEW KOZMETİK,

Sektör tecrübesi 20 yıla yakınlaşmış olan 
ortaklarımızın tecrübesiyle siz değerli 

müşterilerimize 2019 yılı başında 
hizmet vermeye başlamıştır.

Lazer epilasyon cihazları, ciltbakım 
cihazları, zayıflama cihazları, 

solaryum cihazları ve salon kurulum 
ekipmanlarını bünyemizde 

bulundurmak ta olup Türkiye - 
KKTC - Almanya - Avusturalya - 

Azerbaycan - Balkan Ülkeleri - Irak 
gibi ülkelere hem ihracat hem teknik 
servis  destek hizmeti vermeye devam 

etmektedir.

Bizlere 0 216 313 60 30 numaralı 
telefondan ve web sitemiz www.newkoz.

com adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

NEW KOZMETİK EPİLASYON CİHAZLARI 
İMALAT İTHALAT İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.
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MULTILEX

TEKNİK ÖZELLİKLER
Soğuk hava başlığı
Buz başlık
Jelsiz & Jiletsiz
Türkçe menü
Orijinal safir başlık
Üçlü soğutma sistemi
Ekovat soğutma

CE belgeli
2000 watt
10 inch ekran
10hz atış hızı
2 butonlu hafif  başlık
Yerli üretim
2 yıl cihaz garanti
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Yeni Multilex ile hem Pulse’lı ışıma teknolojisini hemde extra soğutmalı başlığı ile Seri Atım 
Teknolojisi sistemini bir arada kullanabileceksiniz. Multilex, iki farklı sistemi tek bir cihazda bir-
leştirerek kullanımı kolay, etkili ve konforlu bir epilasyon yapabilmeniz için Multilex’i geliştirdi.
Farklı cilt tiplerinde, ince tüyler ve koyu tenlerde çok daha etkin sonuçlar ve çok daha konforlu 
epilasyon imkanı sağlayan Multilex.
Hızlandırılmış epilasyon modu olan SHR sistemiyle ise seri atışlar atarak zamana meydan oku-
yabileceksiniz. Geliştirilmiş başlığı ile extra soğutma sayesinde epilasyon konforunun hazzını 
teninizde hissedeceksiniz.



ALEXES FAST IPL

TEKNİK ÖZELLİKLERTEKNİK ÖZELLİKLER
Buz başlık
Jelsiz & Jiletsiz
Türkçe menü
Orijinal safir başlık
Üçlü soğutma sistemi
Ekovat soğutma
CE belgeli

2000 watt
10 inch ekran
10hz atış hızı
2 butonlu hafif  başlık
Yerli üretim
2 yıl cihaz garanti
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IPL shr lazer epilasyon cihazları 400 -1200 nm dalga boyu arasındaki ışığı kullanarak yüksek 
enerjili atışlar yapabilen cihazlardır. Yoğun atımlı ışık sistemleri anlamına gelmektedir.
Diğer lazerlerden farkı diğer lazerler doğrudan etki ederken Ipl shr lazer epilasyon cihazları 
dağılarak çevre dokuyada yayılır. Daha az seansa ihtiyaç duyularak kısa sürede istenmeyen 
tüylerden arınılmaktadır. IPL shr lazer epilasyon saniyede 10 atış yapabilme özelliğinden dolayı 
45 dakikada tüm vücut epilasyon bitirme imkanı sağlar. Yöntem işlem esnasında hastada sadece 
uygulama yapılan bölgeye masaj yapıyormuş gibi bir his yaratır. Etkili sonuç için ortalama 4 ila 
6 seans uygulama yapılır.
Henüz oluşmamış kıl köklerinde yeteri kadar melanin olmadığından lazer ışığının kılı ancak bir 
sonraki seansta görebileceğinden seans sayısı 8 e çıkabilir. İlk seansta mevcut kılların yüzde 40 
ila 50 si tamamen yok olurken 2. seansta bu oran %20 oranına kadar düşer.



ALEXES ICE

Yeni nesil IPL Platformu olan ALEXES ICE jelsiz, jiletsiz ve soğuk hava üflemeli sistemi 
ile Alex tipi lazerleri aratmayan bir cihaz olarak günümüzde oldukça önemli bir marka haline 
gelmiştir. Etkin soğutma sistemi, kişiye özel değişebilir başlığı ile acısız, kalıcı ve hızlı bir tedaviyi 
sunmayı amaçlamaktadır. İşlem sırasında jel ve jilet kullanmaya gerek kalmaksızın mükemmel 
bir tedavi sunan ALEXES ICE yeni nesil bir IPL lazer platformudur.
Hızlı epilasyon başlığı sayesinde güçlü atış tekrar hızı ve güçlü bir ışık üretimi ile 7,6 cm karelik 
atış alanı sayesinde tüm vücut epilasyon süresini 30 dakikaya kadar indirebilmektedir. Bu sayede 
etkin ve sonuca dönük bir epilasyon tedavisini en iyi şekilde yerine getirmektedir.
Sahip olduğu çok özel başlığı ortalama olarak 300.000 atış yapabilmektedir. Garantili başlık 
ömrü ise 1.000.000. Üretiminde yeni nesil flaş lamba teknolojisinin de kullanıldığı ALEXES 
ICE bütün cilt tipleri için çok etkin bir epilasyon tedavisi amaçlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Soğuk hava başlık
Jelsiz & Jiletsiz
Türkçe menü
Üçlü soğutma sistemi
Ekovat soğutma
Hijyenik silikon ve cam aparat
-30° hava üfleme

CE belgeli
2000 Watt
10 inch ekran
10hz atış hızı
Yerli üretim
2 yıl cihaz garanti
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REAL DIODE LAZER

Diode (ütüleme lazer) lazer 800-810nm. dalga boyunda, lazer epilasyonda tedavisinde kullanılan 
bir lazerdir.
Diode (ütüleme lazer) lazer renkli tüylerin köklerini yakarak kalıcı kıl kaybı yapar. Diode 
(ütüleme lazer) lazer renge çok duyarlı olmadığından koyu ten rengine sahip olanlar ve bronz 
teni olanlarda epilasyonda tercih edilir. Çünkü koyu cildi yakma olasılığı azdır Diode (ütüleme 
lazer) lazer vücut epilasyonunda genital bölge ve koltuk altı dahil her yerde kullanılabilir.
Diode (ütüleme lazer) lazer epilasyon alt bacak, kasık ve koltuk altında hemen etkili olur. Diode 
(ütüleme lazer) lazer epilasyon ortalama 6-8 hafta aralıklarla yapılır. Lazer epilasyon tüylerin 
tekrar çıkmaya başladığı 6-8. haftada tekrar yapılır.
Yaşa, yapıya, ten rengine, vücut bölgesine, kıl rengi ve kalınlığına göre Diode (ütüleme lazer) 
lazer epilasyon seans sayısı değişir. Ortalama 4-6 seansta kıllarda %60-90 arası azalma beklenir

TEKNİK ÖZELLİKLER
Lazer Tipi : Yarı iletken lazer
Dalga Boyu  : 808 Nm
Denetim Yöntemi  : Dokunmatik kontrol
Ekran Boyutu  : 10 inch
Enerji Yoğunluğu  : 10-50j/cm2 (deviation<±2%)
Darbe Genişliği  : Arasında 1-400ms
Spot Büyüklüğü  : 12 * 20 Mm
Frekans  : 1-10hz
Yerleşik Sistem  : Yarı iletken soğutma, su, hava soğutma, ekovat soğutma
Çıkış Gücü  : 600w
Güç  : Ac220v±10% 50hz, %110v±10 10a 60hz
Başlık Garantisi  : 1 yıl yada 5.000.000 (beş milyon) atış garantisi

Hızlı ve Güvenilir
Saniyede 10 atış yapabilen 

özel sistemi ile az zamanda 
çok iş yapıyoruz.

810nm lazer dalga boyuyla 
kıl folikülüne daha etkin 
penetre ederek, hızlı ve 

kalıcı çözümler sunuyoruz.
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İĞNELİ EPİLASYON

EPL 500 2 sistem epilasyon cihazı ayaklı
Flash ve termoliz sistemleri bulunan iki sistem 
iğneli epilasyon cihazıdır.

• Termoliz klasik iğneli flash otomatik bekleme 
süresi cihazdan ayarlanabilir.

• Plus ayarı ile 01-020 salise arasında kıl kökünde 
bekleme süresi yapılabilir.

Voltaj : 220V

Frekans : 50-60HZ

Power : 50W

Amper : 1A

Çıkış Frekans : 1.3 Mhz

Opsiyon: Standsız                             
                (Ayaksız)
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CRYOLPOLYS

Soğuk Lipoliz yöntemi nasıl incelme sağlıyor. Cihaz, düşük sıcaklıkta vakum masajı kullanılarak 
yağ hücrelerinin özel el aparatı ile emilmesini sağlamaktadır.
Böylece yağ hücreleri normal vücut sıcaklığından izole edilmektedir. Doku hızlı bir şekilde 
-5 dereceye kadar soğutulmaktadır. Bu durumda yaklaşık 1 saat beklenirken, yağ depolarının 
apopitozis (programlanmış hücre ölümü) sürecine girmelerine sebep olmakta ve yağ hücre 
fonksiyonlarının küçülüp geri dönüşümsüz kaybına yol açmaktadır.
İşlem yapılan bölge, uygulanan sıcaklıktaki ani düşüşe bağlı olarak aynı zamanda da sıkılaşmak-
tadır ve en önemlisi, kozmetik tedavide daha önce hiç görülmemiş, sadece cerrahi müdahale 
ile elde edilebilen çok uzun süre etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu ikili etki, yerleşmiş yağ 
dokularına selektif  bir şekilde nüfuz edilmesine izin vermektedir ve bir ya da iki seans içerisin-
de yerleşmiş yağ dokusunda kalıcı azalma sağlamaktadır. Tüm bu işlemler, rahat ve güvenli or-
tamda gerçekleşmekte, bir kaç hafta içerisinde, olağanüstü sonuçlar elde edilmekte, bir ay sonra 
ise mümkün olan en üst seviyeye çıkmaktadır. Tedavi, dokuların el aparatıyla emilebileceği tüm 
vücut bölgelerine uygulanabilmektedir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
• Klasik bölgesel incelme yöntemleri ile 

birleşerek daha etkili sonuç elde etme imkanı
• İki farklı başlıkla aynı anda farklı bölgelerde 

uygulama yapma imkanı
• Seans sırasında m üşteriye yoğun konfor 

sunması
• Başlıklarda bulunan LCD ekran sayesinde 

efektif  ve güvenli kullanım
• 2 büyük, 2 küçük başlık sayesinde uygulam a 

alanı çeşitliliği
• Yağları -10 dereceye kadar dondurarak 

kristalleştirme
• Tak-çalıştır başlıklarla kolay kullanım
• Diğer zayıflama sistemlerinde daha etkili 

sonuçlar



CRYO SLIMMING
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İşlem yapılan bölge, uygulanan sıcaklıktaki ani düşüşe bağlı olarak aynı zamanda da sıkılaşmak-
tadır ve en önemlisi, kozmetik tedavide daha önce hiç görülmemiş, sadece cerrahi müdahale ile 
elde edilebilen çok uzun süre etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.
Bu ikili etki, yerleşmiş yağ dokularına selektif  bir şekilde nüfuz edilmesine izin vermektedir 
ve bir ya da iki seans içerisinde yerleşmiş yağ dokusunda kalıcı azalma sağlamaktadır. Tüm bu 
işlemler, rahat ve güvenli ortamda gerçekleşmekte, bir kaç hafta içerisinde, olağanüstü sonuçlar 
elde edilmekte, bir ay sonra ise mümkün olan en üst seviyeye çıkmaktadır. Tedavi, dokuların el 
aparatıyla emilebileceği tüm vücut bölgelerine uygulanabilmektedir.

Soğuk Lipoliz yöntemi nasıl incelme sağlıyor.
Cihaz, düşük sıcaklıkta vakum masajı kullanıla-
rak yağ hücrelerinin özel el aparatı ile emilmesi-
ni sağlamaktadır. Böylece yağ hücreleri normal 
vücut sıcaklığından izole edilmektedir. Doku 
hızlı bir şekilde -5 dereceye kadar soğutulmak-
tadır. Bu durumda yaklaşık 1 saat beklenirken, 
yağ depolarının apopitozis (programlanmış 
hücre ölümü) sürecine girmelerine sebep ol-
makta ve yağ hücre fonksiyonlarının küçülüp 
geri dönüşümsüz kaybına yol açmaktadır.



KALSEDON LENFDRANAGE

LENF DRENAJ / PRESSOTERAPİ
Vücutta lenfatik sistem adı verilen, 
hücreleri besleyen beyaz sıvı dolaşımını 
hızlandırmaktadır. Vücutta biriken ödemin 
dışarıya atılmasını sağlar, özellikle varis 
giderilmesinde de kullanılır. Uygulandığı 
bölgede cilt kalitesinde düzelme, çevresel 
olarak incelme, deri ve deri altında sıkılaşma 
olur.
Selülitin en belirgin sebebi dolaşım 
bozukluğudur.vücutta suyun tutulması 
(ödem) ve selülit gibi problemlerin giderilmesi 
konusunda destek sağlamaktadır.
Vücudunda birçok nedene bağlı olarak ödem 
oluşan insanlar için en etkili cihaz Lenf  
drenaj cihazıdır. Vücuttaki ödem, selülit, varis 
tedavisinde etkin olarak rol oynamaktadır. 
Ayrıca bu işlemin yan etkisi bulunmamaktadır.
Bölgesel zayıflama, sıkılaştırma tedavilerinde 
kullanılan bir yöntemdir. Toksinlerin vücut 
dışına atılmasını sağlamaktadır. Doğumdan 

sonra oluşan ödem, sarkık gibi sorunlar için 
Lenf  drenaj cihazı çözüm sunmaktadır.
Lenf  drenaj uygulanması sakıncalı olan 
profil, diyebet, kemik erimesi, alerji olan 
ciltler, hamile ve hormon bozukluğu olan 
kişiler, hemoroid gibi hastalığı olan kişilere 
uygulanmamalıdır.
Lenf  drenaj en hızlı kilo kaybetme yöntemidir, 
acısız ve zahmetsiz olan bu yöntem kilolu 
hanımların tereddüt etmeden seçtikleri bir 
yöntemdir.
* Lenf  drenaj (detox) 
* Silikon hortum
* Vücut şekillendirme, toparlama 
* LCD ekran
* Zayıflama tedavisi 
* Sessiz çalışma özelliği
* Masaj 
* Digital kullanım
* Selülit tedavi 
* 8 çıkışlı, 5 tulum, 16 airbag

TEKNİK ÖZELLİKLER
Voltaj  : 220 V
Frekans : 50 Hz
Power  : 70 W
Amper  : 5 A
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ONIKS G5

G5 masaj aleti gerek güzellik uygulamalarında gerek sağlıkla ilgili fiziksel terapilerde farklı 
amaçlarla kullanılan ve vücuda çok sayıda faydası olan bir cihazdır.
• Yağ dokularını yumuşatarak dolaşımı hızlandırır ve ciltte yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakır 

ve cildi yeniler.
• Selülitleri ve inatçı büyük yağ kütlelerini yok eder.
• Felç durumunda cihazın titreşim masajı ve perküsyon masajı etkileri kullanılarak sorun 

yaşanan bölgede kan dolaşımı hızlandırılır.
• Metabolizma artıklarının ve ödemlerin atılmasına yardımcı olur.
• Gerginlik ve yorgunluk kaynaklı ağrıların giderilmesine destek olur.
• Koltuk altı ve bacak gibi zor bölgelerde yer alan doku sarkmalarının giderilmesinde kullanılır.
• Kasları gevşettiğinden kasılma problemini azaltmaya yardımcı olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Voltaj  : 220V
Frekans  : 50Hz
Power  : 2000W
Amper  : 10A
Motor Devri  : 1950dd
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AVENTURIN PASİF

Selitron pasif  jimnastik cihazı: 8 çıkışlı 
-16 pedlidir. Otomatik programlı olarak 
çalışabilmesinin yanısıra manuel olarakta 
çalıştırılabilir. Kullanımı kolaydır ve 
mükemmel sonuçlar veren akıllı bir 
sistemdir. Göğüs liftingi bulunmaktadır. 
Otomatik programlarında standart olarak 
çalışan 4 işlem total sürede
pedlerin bağlandığı kaslar üzerinde; pasif  
jimnastik, yağ parçalama, lenf  drenaj vet 
oparlama hareketleri yaptırır. Manuel 
programlamada ise bu işlemlerin tümünü 
ayrı olarak çalıştırma olanağı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Voltaj  : 220V
Frekans  : 50Hz
Power  : 70W
Amper  : 1A
Çıkış Gücü  : 7ACV
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HI-FUX

Ameliyatsız Yüz ve Vücut Germe Teknolojisi

Cerrahi olmayan güvenli ultrason-ulterapi eneHİFU enerji tedavisidir. Genel olarak cilt üzerin-
de zaman ve yaşlanmadan dolayı oluşan yüz kırışıklığı, göz kenarı kırışıklığı, göz çevresi çizgi-
leri, kaz ayağı çizgileri, göz altı torbaları , derin kırışıklıklar, alın çizgileri, dudak ve kaş bölgesi 
kırışıklıkları, yüz inceltme,gerdan yok etme,boyun bölgesi sıkılaştırma göz bölgesi ,sarkık deri 
sıkılaştırması gibi tedavi alanlarında 30-60 dakikalık seanslar aralığında uygulanarak yapılan ileri 
teknoloji cilt gençleştirme ve kırışıklık giderici tedavi yöntemidir.

Yüksek yoğunluk odaklı ultrason Ulterapi cıhazı HİFU cildin kolejenini uyararak yenileyebilen 
ve cilt altı dokulara doğrudan Ulterapi ısı enerjisi veren ve dolayısıyla cildin sarkmasını azaltarak 
dokuyu iyileştirebilme özelliğine sahip son sistem bir cilt bakım cihazıdır.

HİFU (High Intensive Focus Ultrasound) teknolojisi ile çalışır. Hifu, lazer teknolojilerinin çö-
zemediği sadece cerrahi operasyonlarla başarılabilen yüz germe operasyonunu enjeksiyonsuz, 
iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmadan risksiz çözebilen, FDA onaylı yepyeni bir teknolojidir. 
Hifu teknolojisi ile derin dokulara odaklanmış ses dalgaları göndererekkolojen ciltte sıkılaşma 
ve lifting etkisi gösterir.

Hifu uygulamasında cildin 4,5mm, 3mm ve1,5mm derinliğinde ısıya bağlı hasar yaratarak cildin 
doğal savunma mekanizmasını harekete geçirir ve kolojen üretimini hızlandırır. Tek bir uygu-
lama ile cilt 1-3 ay içerisinde yüksek oranda gerilerek çok daha genç ve sağlıklı görünürken 
etkisini 1 yıldan fazla muhafaza eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER
3-5 farklı başlık boyutu
Küçük başlık 1,5 mm 7 mhz
Orta başlık 3.0 mm 7 mhz
Büyük başlık 4.5 mm 4 mhz
15 inç renkli dokunmatik ekran
Kolay menü
Çoklu dil seçeneği

UYGULAMA ALANLARI
• Göz çevresi kırışıklıkları
• Kaşların kaldırılması
• Kaş arası kırışıklıkların 
   giderilmesi
• Yüzdeki sarkmanın giderilmesi
• Yüz ovalinin şekillendirilmesi
• Göğüslerin toparlanması
• Diz üstü ve kollardaki 
  sarkmaların giderilmesi

14



HYDROFACIAL DEEP CLEANING

Bu işlemde kullanılan teknoloji basınçla püskürtülen 
vakumlu başlığı ile cilt, ölü hücrelerden, siyah 
noktalardan, aşırı yağdan arındırılmakta ve mikro 
düzeyde soyulmaktadır.
Cildin problemine göre uygun serumlar kullanılarak 
ince çizgiler, cilt tonu düzensizlikleri, lekeler tedavi 
edilmektedir. Aynı zamanda cilde hyaluronik 
asit, peptidler ve antioksidan içerikli solüsyonlar 
verilerek cilt korunmakta ve daha canlı, aydınlık ve 
genç görünmesini sağlanmaktadır.
Vakumlama sistemi ile serumlar, renk açıcı 
ve anti aging solüsyonlar direkt derinin altına 
verilmektedir.
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ALES CİLT BAKIM

8+1 CİLT BAKIM CİHAZI’NIN ÖZELLİKLERİ
• Buhar
• Ozon
• Frimatör

• İyontoferez
• Lifting
• Vakum

• Sprey
• Loop
• HF

4+1 CİLT BAKIM CİHAZI’NIN 
ÖZELLİKLERİ
• Buhar
• Ozon
• Frimatör
• Loop
• HF

TEKNİK ÖZELLİKLER
Voltaj  : 220 V
Frekans : 50 Hz
Power  : 1000 W
Amper  : 15 A
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İTHAL

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Voltaj  : 220 V
Frekans  : 50 Hz
Power  : 1000 W
Amper  : 15 A



GOLDEN NEDDLE

Altın iğne, franksiyonel radyofrekans tedavisi cilt 
üzerindeki pek çok sorunu çözümleyebilen etkili 
birtedavidir.
Radyofrekans enerjisi, hali hazırda cerrahiişlemlerde 
kanamayı
durdurmak ve kanatmadanişlem yapmak amacıyla 
kullanılır.
Franskiyonelradyofrekans, kontrollü bir şekilde cilt 
altınahasar verir. İşleme altın iğne uçlarının eklenmesiise, 
bu enerjinin dağılmadan, cilt yüzeyine zararvermeden 
sadece cilt altını etkileyerek ve deriyüzeyinde de gereksiz 
enerji kaybını önleyerekiletmesini sağlar. Buna ek 
olarak tedaviye mezoterapi kokteylleri dedahil edilerek 
işlem çok daha etkili hale getirilir. Altıniğne uçlarının 
açmış olduğu mikro girişler mezoterapiiçeriğinin cilt 
altı tarafından derhal emilmesi ve ciltaltının tedavi 
sürecine hızlı bir şekilde cevap vermesisağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji Kaynağı : Bipolar radyo frekans
Frekans Ağırlığı : 2 Mz
Atım Süresi : 10 - 900 ms
Mikro İğne Adeti : 25 Pin ve 49 Pin
Kartuş Tipi : Kişisel kullanıma özel
El Probu Uzunluğu : 2,5 m
Maksimum Güç : 1300 Watt
Elektrik Gereksinimi : 230 VAC/50-60 Hz
Garanti Süresi : 2 Yıl

UYGULAMA ALANLARI
Yüz ovalinin belirginleştirilmesi
Yüz ve boyun sarkması tedavisi
Ameliyatsız yüz gençleştirme ve yenileme
İnce kırışıklık tedavisi (akerdeon çizgileri)
Gözenek sıkılaştırma
Cilt yağlanmasının dengelenmesi
Akne skar tedavisi (akne izi tedavisi)
Cilt sıkılaştırma
Leke (pigment) tedavisi
Cilt çatlakları (stria) tedavisi
Kılcal damar (telenjiektazi)tedavisi
Bölgesel cilt sarkmaları tedavisi
Koltuk altı (hiperhidroz) tedavisi
Kol sarkmalarının giderilmesi
Yara izlerinin tedavisi
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TATTO CLEAN

TATTOO CLEAN ÖZELLİKLERİ
• Her renk ve büyüklükteki dövmelerin silinmesi
• Dermal ve epidermal leke tedavisi
• Cilt tedavisi, güneş yaşlılık ve doğum lekeleri
• Geniş koyu renkli benlerin giderilmesi
• Karbon peeling
• Aktif  sivilce ve aknelerin tedavisi

Dövme Silme Cihazı
Q Switch teknolojisinin en büyük özelliği kısa 
sürede birkaç (nano saniye) son derece güçlü 
atışlar yapabilmektedir.
Çift dalga boyu sayesinde tek bir sistem ile 
sayısız renkteki dövmeleri çıkarabilmektedir. 
Kızılötesi çalışarak (1064 Nm) cilt melanini 
ve dalga boyu arasındaki düşük bir etkileşim 
ile koyu renkteki ciltlerde bile siyah ve mavi 
renkli dövmeleri çıkarabilmektedir. Yeşil ışık 
ise (532 Nm) kırmızı ve tonları üzerinde 
çalışmaktadır.  Dövmelerin çıkarılmasında 
olduğu gibi sadece Q Switched yayılımı 
dermal lezyonları yara riski olmaksızın etkili 
bir biçimde tedavi edebilmektedir.
Dövme boyası deriye nüfus ettiğinde 
cildiniz tarafından yabancı madde olarak 

algılanmaktadır ve özel hücreleriniz bu 
duruma müdahale etmeye çalışır. Ancak boya 
partikülleri çok büyük çapta olduğu için vücut 
bunu sistemden atamaz ve dövmeniz kalıcı 
olur. Q Switch burada işlem için devreye girer. 
Bu büyük boya partiküllerini parçalamanızı 
sağlar.
Böylece çok küçük parçalara ayrılan dövmeniz 
sizin kendi vücudunuz tarafından müdahale 
edilebilecek boyutlara gelir. Bu yabancı 
madde yavaş yavaş uzaklaştırılır. Dövme 
silme seansları sonrasında günlük yaşamınızı 
etkileyecek bir durum oluşmamaktadır.
Seanslar esnasındaki süre dövmenin 
büyüklüğüne göre ortalama 3 hafta ila 8 hafta 
arasında değişim göstermektedir.
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SALON EKİPMANLARI

Ahşap Çekmeceli 
Masaj Sedyesi

Katlanılabilir 
Bakım Sedyesi
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Çekmeceli Etejer Uzman Taburesi



SALON EKİPMANLARI
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Padoloji Koltuğu Üç Motorlu

Mekanik Cilt Bakım Koltuğu



SALON EKİPMANLARI
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Ayaklı Işıklı LOOP

Ayaklı Buhar Makinesi Ozonlu



TEKNİK SERVİS - YEDEK PARÇA
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