NANO BIOMED LED PDT
Medyczny Certyfikat CE

Jedyna lampa
7-mio kolorowa
Specjalne medyczne diody świecące ściśle
wybraną koherentną falą świetlną o
określonej długości nanometrów. Ponad
200 zastosowań na skórę i ciało.

Dodasz do swojej oferty unikalne
możliwości,

odróżnisz

się

od

konkurencji,

inwestując

niewiele

zyskasz nowych klientów i większe
dochody!

Urządzenie NANO BIOMED zapewni sukces Twojemu gabinetowi!
Dodasz do swojej oferty unikalne możliwości, wyróżnisz się wśród konkurencji,
inwestując niewiele zyskasz nowych klientów i większe dochody!

Zabiegi fotodynamiczne
Odmładzanie twarzy, szyi i dekoltu, zmarszczki, cellulit, blizny, rany, cienie pod oczami, powiększone
pory, trądzik pospolity, trądzik różowaty, powiększone naczynia krwionośne, szara, zmęczona skóra
twarzy, zaburzenia pigmentacji, alergie, bóle mięśni, wzrost i odbudowa włosów, zmiany pigmentacji
na twarzy i dłoniach, depresja, łuszczyca, bielactwo, zanieczyszczenia i wągry, sucha i słaba skóra
ciała, rany, etc.
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PRZYKŁADOWE Łączenie terapii NANO BIOMED z innymi technologiami
w celu zwiększenia efektów:
• Idealne efekty osiąga się dodając naświetlania do zabiegów
oczyszczających

•
•
•
•
•

W połączeniu z zabiegami laserowymi CO2, frakcyjnymi, ablacyjnymi
Po zabiegach z laserem Q-switch
Z mezoterapią mikroigłową
Z radiofrekwencją mikroigłową
Jako zabieg typu peeling fotodynamiczny, peeling chemiczny (5-ALA lub
kwas chemiczny)

•
•
•
•
•
•

Gojenie po makijażu permanentnym
Gojenie po usuwaniu tatuażu
Gojenie po głębokiej abrazji i po mikrodermabrazji
Po zabiegach RF lub IR
Gojenie po zabiegach chirurgii plastycznej
Gojenie po przeszczepie włosów

Zalety terapii światłem NANO BIOMED:
Minimalne ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. Brak ograniczeń jeśli chodzi o
fototyp skóry, możliwość wykonywania zabiegów o każdej porze roku. Po zabiegu pacjent od razu
wraca do aktywnego trybu życia. Zabiegi są szybkie i efektywne.

Urządzenie NANO BIOMED to wszechstronne i wyjątkowo użyteczne narzędzie, które można
wykorzystać w ponad 200 problemach zdrowia i urody.
Nawet znani lekarze medycyny estetycznej docenili pozytywne rezultaty i stosują w swoich
gabinetach zabiegi naświetlań u pacjentów!

NANO BIOMED posiada najlepszy stosunek ceny do możliwości na rynku:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medyczny certyfikat CE
7 kolorów do wyboru
3 poziomy mocy
10 poziomów częstotliwości
Duży panel - do stosowania na twarzy i ciele (szyja, plecy, dekolt, itp.)
Panel zginany - można ustawiać pod różnymi kątami
Wygodne, długie ramię
Nowoczesny wygląd
WYSOKOLUMINESCENCYJNE diody dużej mocy
Szybki leasing
NANO BIOMED II - wersja 2-panelowa z IR (podczerwień)
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