rasping

bölgesel İncelme CİHAZI
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bölgesel incelmeye yönelik yöntemlerin de sayısı
gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. Özellikle bölgesel olarak incelme yöntemi bölgesel
incelme yöntemlerinde en çok tercih edilen uygulamadır. Rasping uygulaması ile
vücudun orantısına uygun olarak gerekli olan bölgesel incelme uygulaması yapılmaktadır.

Rasping bölgesel incelme aslında nedir?

Rasping uygulama hem kadınlar hem de erkekler için uygulanabilmektedir.
Kişinin ihtiyaçlarına ve olması gereken kilo ve vücut orantısına göre bir uygulama yöntemi seçilerek kişiye yardımcı olunmaktadır. Rasping bölgesel incelme yönteminin bir diğer adı da törpülemedir. Bölgesel olarak incelmek isteyen
kişilerin en çok tercih ettikleri yöntemdir. Birçok kişi özellikle göbek ve basen
bölgesindeki kilodan şikayetçi olmaktadır. Bölgesel olarak çalışıldığı için vücut
daha orantılı bir görünüme kavuşmaktadır.

Rasping bölgesel incelme yöntemi
ne işe yarar?

Rasping incelme ya da bölgesel incelme diğer bir adıyla törpüleme işlemi
vücuttaki fazla yağ hücrelerinden arınma bu yağlardan kurtulma yöntemidir.
Kısa sürede depolanan yağ miktarının azalması ve yağlardan kurtulması sağlanır. Vücudun belirli bölgelerinde depolanan yağ hücreleri parçalanarak yağın
vücuttan atılması sağlanmış olur.

“
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Rasping incelme işlemi nasıl uygulanır ?

Rasping yöntemini uyguladığımız kişilerin beslenme alışkanlıklarına da dikkat
etmesi uygulamanın daha sağlıklı olmasında etkili olmaktadır. Sağlıklı kilo vermek isteyen her kişi beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmelidir. Beslenme
alışkanlıklarının yanında düzenli spor egzersiz ile kilonun kontrollü olması sağlanmalıdır. Rasping törpüleme yöntemi bölgesel olarak incelme sağlamaktadır.
Vücutta biriken yağın vücuttan atılması yöntemidir. Rasping yöntemi bir uzman ile kısa sürede bölgesel incelme yapılmaktadır. Kilonun kontrollü olması
için de kişi beslenme alışkanlıklarını değiştirerek spor yaparak bu kilosunu
desteklemelidir.

Rasping incelme fayda sağlar mı ?
Rasping uygulamasının ilk seansından itibaren gözle görülür incelme olmaktadır. Bu yöntem sonrasında kişi daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlayabilmektedir. Rasping bölgesel incelme yöntemi seans seans devam eden bir
uygulama yöntemi olduğu için kişiler ilk uygulama sonrasında diğer seansa
gelene kadar beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmeleri gerekmektedir. Kişi
spor ve düzenli beslenme ile uygulamayı desteklemelidir. Her uzmanın belirttiği gibi bol su tüketimi de kişilere önerilmektedir. Kişi bu uygulama sonrasında
daha sıkı daha fit ve orantılı bir vücuda kavuşmaktadır.

4

5

Bendis Lazer
dipoliz

810 nm Fiber
bölgesel
İncelme
OptikCİHAZI
Ütüleme Diode Lazer
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte
bölgesel incelmeye yönelik yöntemlerin de sayısı gün geçtikçe
fazlalaşmaktadır. Özellikle bölgesel olarak incelme yöntemi
bölgesel incelme yöntemlerinde en çok tercih edilen uygulamadır. Dipoliz uygulaması
ile vücudun orantısına uygun
olarak gerekli olan bölgesel incelme uygulaması yapılmaktadır.
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Dipoliz bölgesel incelme aslında nedir?

Dipoliz uygulama hem kadınlar hem de erkekler için uygulanabilmektedir. Kişinin ihtiyaçlarına ve olması gereken kilo ve vücut
orantısına göre bir uygulama yöntemi seçilerek kişiye yardımcı
olunmaktadır. Dipoliz bölgesel incelme yönteminin bir diğer adı da
törpülemedir. Bölgesel olarak incelmek isteyen kişilerin en çok tercih ettikleri yöntemdir. Birçok kişi özellikle göbek ve basen bölgesindeki kilodan şikayetçi olmaktadır. Bölgesel olarak çalışıldığı için
vücut daha orantılı bir görünüme kavuşmaktadır.

Dipoliz bölgesel incelme yöntemi
ne işe yarar?

Dipoliz incelme ya da bölgesel incelme diğer bir
adıyla törpüleme işlemi vücuttaki fazla yağ hücrelerinden arınma bu yağlardan kurtulma yöntemidir.
Kısa sürede depolanan yağ miktarının azalması ve
yağlardan kurtulması sağlanır. Vücudun belirli bölgelerinde depolanan yağ hücreleri parçalanarak
yağın vücuttan atılması sağlanmış olur.

Dipoliz incelme işlemi nasıl uygulanır?

Dipoliz yöntemini uyguladığımız kişilerin beslenme alışkanlıklarına
da dikkat etmesi uygulamanın daha sağlıklı olmasında etkili olmaktadır. Sağlıklı kilo vermek isteyen her kişi beslenme alışkanlıklarına
da dikkat etmelidir. Beslenme alışkanlıklarının yanında süzenli spor
egzersiz ile kilonun kontrollü olması sağlanmalıdır. Dipoliz törpüleme yöntemi bölgesel olarak incelme sağlamaktadır. Vücutta biriken
yağın vücuttan atılması yöntemidir. Dipoliz yöntemi bir uzman ile
kısa sürede bölgesel incelme yapılmaktadır. Kilonun kontrollü olması için de kişi beslenme alışkanlıklarını değiştirerek spor yaparak bu kilosunu desteklemelidir.

Dipoliz incelme fayda sağlar mı?

Dipoliz uygulamasının ilk seansından itibaren gözle görülür incelme olmaktadır. Bu yöntem sonrasında kişi daha sağlıklı bir şekilde
kilo vermeye başlayabilmektedir. Dipoliz bölgesel incelme yöntemi
seans seans devam eden bir uygulama yöntemi olduğu için kişiler
ilk uygulama sonrasında diğer seansa gelene kadar beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmeleri gerekmektedir. Kişi spor ve düzenli
beslenme ile uygulamayı desteklemelidir. Her uzmanın belirttiği
gibi bol su tüketimi de kişilere önerilmektedir. Kişi bu uygulama
sonrasında daha sıkı daha fit ve orantılı bir vücuda kavuşmaktadır.

DİPOMED

CİLT ÇATLAĞI ONARIM CİHAZI

Dipomed cilt çatlağı onarım sistemleri Dilan Polat’ın geliştirdiği cihazı ve
ürünleri ile profesyonel salonlar da kullanılan ilk yerli cilt çatlağı onarım
sistemidir.

“

Dipomed Çatlak onarım uygulamamız çatlaklı bölgeye
hasar vererek hücresel aktifleşmeyi sağlamaktır . İlk
seansta yüksek orandaki başarıyı elde etmek mümkün
ancak bu durum çatlak yapısına baglıdır. Derin ve yırtık
boyutunda ki çatlaklar da 2-3 Seans gerekebilir.
Cilt çatlaklarının ne olduğunu anlamak için, cildin yapısını ve nasıl çalıştığını açıklamamız gerekir. Normal cilt
destek dokusu, %80 kolajen ve %4 elastin liflerinden
oluşan gözenekli bir ağ yapısına sahiptir. Cilt yapısında
bulunan elastin, cilde esnekliğini veren ve gerilmesini
mümkün kılan bir proteindir. Elastin, cilt içerisinde cildin esnemesine ve daha sonra orijinal konumuna geri
çekilmesine izin veren balık ağı benzeri bir yapı oluşturur.Cilt Çatlakları, Hasar Görmüş Elastin Yapılarıdır.
Bu elastin lifleri hasar gördüğünde ‘skar’ görüntülü cilt
çatlakları oluşur. Cilt çatlaklarını dikkate değer kılan,
görünümlerinin ne ölçüde göze battığıdır; bununla birlikte, bir mikroskop altında baktığınızda normal, sağlıklı
ciltten hemen hiçbir farklılık görmezsiniz. Bir cilt çatlağına dokunduğunuzda, neredeyse orada cilt yokmuş
gibi bir boşluk hissedersiniz. Gerçekte ciltte çok az bir
değişim olmasına rağmen, gerçek ve görsel algılama
çok farklıdır.

“
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DİPOMED

CİLT ÇATLAĞI EV DEVAM BAKIM SETİ

Dipomed Çatlak Görünümünü
Azaltmaya Yardımcı Krem

Cildin elastikiyetini kaybetmesinin ana nedenlerinden biri kolajen üretiminin azalmasıdır.
Artan kolajen seviyeleri cildinizin daha güçlü görünmesine, pürüzsüz bir cilt görünümüne
kavuşmasına ve cilt hücrelerinizin normal şekilde yenilenmesine yardımcı olur. Dipomed
çatlak görünümünü azaltmaya yardımcı krem içeriğindeki yüksek kolajen miktarı ile cildinizin kaybettiği kolajeni geri kazanmasına yardımcı olurken daha esnek bir cilt yapısı
kazanmanıza destek olur. Zengin bitki özleri ile cildin yenilenmesine doğal bir çözüm
sunar.
• Hint Yağı; Doğal Bir Nemlendiricidir. Cildin yenilenmesine, çatlak görünümünü ve ciltteki selülit
görünümünü azaltmaya yardımcı
olur.
• Karanfil Yağı; Potasyum, sodyum, fosfor, demir ve vitamin A ve
C gibi mineral bakımından zengindir cildin yenilenmesini destekler.
• Mabet Ağacı Ekstresi; E vitamini açısından oldukça zengindir.
Cildin nemini arttırır.
• Gotu Kola Ekstresi; Ciltte
çatlak görünümünü azaltmaya
yardımcı olur ve cildin elastikiyetini geri
kazanmasını destekler.

• Üzüm Çekirdeği Ekstresi;
Cildin nem oranını arttırır. Cildin
pürüzsüz görünmesine katkıda
bulunur.
• Kakao Yağı; Nemlendirici
Özelliğe Sahiptir. E vitamini bakımından zengin olan kakao yağı
cildi nemlendirir, cildi besler, doğal bir parlaklık kazandırır ve cildi
sakinleştirir. Ayrıca polifenoller
bakımından zengin olan kakao
yağı, cildin elastikiyetini ve kolajen
üretimini artırmasına, çatlak görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
• Açai Üzümü Ekstresi; Antioksidan özelliği sayesinde serbest
radikaller ile savaşır cildin elastikiyetini
korumasına yardımcı olur.

• Enginar Ekstresi; Yüksek vitamin içeriği ile cildin nemini arttırır
ve cilt lekelerini iyileştirmeye yardımcı
olur.
• Yaban Mersini Ekstresi; İçerdiği A vitamini ile ciltteki kolajen
miktarını arttırmaya yardımcı olur.
B vitamini sayesinde cilde canlı,
parlak ve pürüzsüz bir görünüm
verir. C vitamini yönünden zengin
olması ile cildin nemini korur ve
hücre yenilenmesini arttırmaya
destek olur.
• Isırgan Ekstresi Ve Karabiber Ekstresi; Hücre yenilenmesinin hızlandırılmasına yardımcı
olur.

Dipomed Cilt Temizleme ve Yıkama Jeli

Cildinizi kurutmadan derinlemesine temizler. Kuruluk ve rahatsızlık hissine karşı çok iyi
gelen dipomed cilt temizleme ve yıkama jeli, Coco Betaine içeren formülü sayesinde
ciltte kuruluk hissi oluşturmadan temizler.
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Dipomed Cilt Hassasiyetini Azaltmaya
Yardımcı Vücut Kremi

İçeriğindeki kolajen ve hyaluronik asit ile cildin nemini ve elastikiyetini arttırmasına yardımcı
olur. Hyaluronic acid, yüksek oranda su tutma yeteneğiyle cildin esnek, pürüzsüz, parlak,
canlı ve doğal görünmesini sağlar. İçeriğindeki bitkisel özler ve aminoasitler ile hassas
ciltleri sakinleştirir.
Hyalüronik asit çok iyi bir nemlendiricidir. Nemlendiriciler cildinizin nem tutmasına yardımcı olan bir maddedir. Hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir
karbonhidrattır; cilt hücreleri arasındaki boşluklarda doğal olarak bulunur. Cildinizin
sağlıklı görünmesine ve ciltteki nem oranını arttırarak dolgun görünmesine yardımcı
olur.
Kolajen; Cildinizin daha güçlü görünmesine, pürüzsüzlüğün artmasına yardımcı olur ve cilt
hücrelerinizin normal şekilde yenilenmesini ve onarılmasını destekler.

Dipomed Vitamin Kompleks Vücut Kremi

İçeriğindeki zengin vitaminler ile cildi serbest radikallere karşı korur ve antioksidan özellik
sunar cildi besler ve bakım yapar.
Ascorbyl Tetraisopalmitate (C Vitamini); C vitamini cildinizin doğal yenilenme sürecine
yardımcı olur, bu da vücudunuzun zarar görmüş cilt hücrelerini onarmasına destek olması demektir. C vitamini serbest radikalleri nötralize edebilen güçlü bir antioksidandır.
Serbest radikal denilen yüksek reaktif moleküllerin üretimini nötrleştirerek hücrelere
vereceğizararın önüne geçer. Topikal antioksidanlar UV hasarı ve hava kirliliğine maruz
kalma gibi günlük zararları dengelemeye yardımcı olur.
Retinyl Palmitate (Vitamin A): Hücre çoğalması (derinin kalınlaşması) uyarır, cildin bariyer
fonksiyonunu iyileştirir, cilt elastikiyetini artırır ve cildin foto yaşlanma riskini azaltır. Vitamin A cildin
doğal kolajen üretimini destekler.
Ayrıca yüksek kolajen ve hyaluronik asit içeriği ile cilde elastikiyet kazandırarak çatlak görünümünü azaltmaya
yardımcı olur.
Hyalüronik asit çok iyi bir nemlendiricidir. Nemlendiriciler cildinizin nem tutmasına yardımcı olan bir maddedir.
Hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır; cilt hücreleri arasındaki boşluklarda
doğal olarak bulunur. Cildinizin sağlıklı görünmesine ve ciltteki nem oranını arttırarak dolgun görünmesine
yardımcı olur.
Kolajen; Cildinizin daha güçlü görünmesine, pürüzsüzlüğün artmasına yardımcı olur ve cilt hücrelerinizin normal şekilde yenilenmesini ve onarılmasını destekler.

DİPOMED

CİLT ÇATLAĞI KABİN BAKIM SETİ

Dipomed Çatlak Görünümünü
Azaltmaya Yardımcı Krem

Cildin elastikiyetini kaybetmesinin ana nedenlerinden biri kolajen üretiminin azalmasıdır.
Artan kolajen seviyeleri cildinizin daha güçlü görünmesine, pürüzsüz bir cilt görünümüne
kavuşmasına ve cilt hücrelerinizin normal şekilde yenilenmesine yardımcı olur. Dipomed
çatlak görünümünü azaltmaya yardımcı krem içeriğindeki yüksek kolajen miktarı ile cildinizin kaybettiği kolajeni geri kazanmasına yardımcı olurken daha esnek bir cilt yapısı
kazanmanıza destek olur. Zengin bitki özleri ile cildin yenilenmesine doğal bir çözüm sunar.
• Hint Yağı; Doğal Bir Nemlendiricidir.
Cildin yenilenmesine, çatlak görünümünü
ve ciltteki selülit görünümünü azaltmaya
yardımcı olur.
• Karanfil Yağı; Potasyum, sodyum, fosfor, demir ve vitamin A ve C gibi mineral
bakımından zengindir cildin yenilenmesini
destekler.

• Kakao Yağı; Nemlendirici Özelliğe Sahiptir. E vitamini bakımından zengin olan kakao yağı cildi nemlendirir, cildi besler, doğal
bir parlaklık kazandırır ve cildi sakinleştirir.
Ayrıca polifenoller bakımından zengin olan
kakao yağı, cildin elastikiyetini ve kolajen
üretimini artırmasına, çatlak görünümünü
azaltmaya yardımcı olur.

• Mabet Ağacı Ekstresi; E vitamini açısından oldukça zengindir. Cildin nemini arttırır.

• Açai Üzümü Ekstresi; Antioksidan
özelliği sayesinde serbest radikaller ile savaşır cildin elastikiyetini
korumasına yardımcı olur.

• Gotu Kola Ekstresi; Ciltte çatlak görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve cildin
elastikiyetini geri
kazanmasını destekler.

• Enginar Ekstresi; Yüksek vitamin içeriği ile cildin nemini arttırır ve cilt lekelerini
iyileştirmeye yardımcı
olur.

• Üzüm Çekirdeği Ekstresi; Cildin nem
oranını arttırır. Cildin pürüzsüz görünmesine
katkıda bulunur.

• Yaban Mersini Ekstresi; İçerdiği A vitamini ile ciltteki kolajen miktarını arttırmaya yardımcı olur. B vitamini sayesinde cilde
canlı, parlak ve pürüzsüz bir görünüm verir.
C vitamini yönünden zengin
olması ile cildin nemini korur ve hücre yenilenmesini arttırmaya destek olur.
• Isırgan Ekstresi Ve Karabiber Ekstresi; Hücre yenilenmesinin hızlandırılmasına yardımcı olur.
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Dipomed Cilt Hassasiyetini Azaltmaya
Yardımcı Vücut Kremi

İçeriğindeki kolajen ve hyaluronik asit ile cildin nemini ve elastikiyetini arttırmasına yardımcı
olur. Hyaluronic acid, yüksek oranda su tutma yeteneğiyle cildin esnek, pürüzsüz, parlak,
canlı ve doğal görünmesini sağlar. İçeriğindeki bitkisel özler ve aminoasitler ile hassas
ciltleri sakinleştirir.
Hyalüronik asit çok iyi bir nemlendiricidir. Nemlendiriciler cildinizin nem tutmasına yardımcı olan bir maddedir. Hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir
karbonhidrattır; cilt hücreleri arasındaki boşluklarda doğal olarak bulunur. Cildinizin
sağlıklı görünmesine ve ciltteki nem oranını arttırarak dolgun görünmesine yardımcı
olur.
Kolajen; Cildinizin daha güçlü görünmesine, pürüzsüzlüğün artmasına yardımcı olur ve cilt
hücrelerinizin normal şekilde yenilenmesini ve onarılmasını destekler.

Dipomed Vitamin Kompleks Vücut Kremi

İçeriğindeki zengin vitaminler ile cildi serbest radikallere karşı korur ve antioksidan özellik
sunar cildi besler ve bakım yapar.
Ascorbyl Tetraisopalmitate (C Vitamini); C vitamini cildinizin doğal yenilenme sürecine
yardımcı olur, bu da vücudunuzun zarar görmüş cilt hücrelerini onarmasına destek olması demektir. C vitamini serbest radikalleri nötralize edebilen güçlü bir antioksidandır.
Serbest radikal denilen yüksek reaktif moleküllerin üretimini nötrleştirerek hücrelere
vereceğizararın önüne geçer. Topikal antioksidanlar UV hasarı ve hava kirliliğine maruz
kalma gibi günlük zararları dengelemeye yardımcı olur.
Retinyl Palmitate (Vitamin A): Hücre çoğalması (derinin kalınlaşması) uyarır, cildin bariyer
fonksiyonunu iyileştirir, cilt elastikiyetini artırır ve cildin foto yaşlanma riskini azaltır. Vitamin A
cildin
doğal kolajen üretimini destekler.
Ayrıca yüksek kolajen ve hyaluronik asit içeriği ile cilde elastikiyet kazandırarak çatlak görünümünü azaltmaya
yardımcı olur.
Hyalüronik asit çok iyi bir nemlendiricidir. Nemlendiriciler cildinizin nem tutmasına yardımcı olan bir maddedir.
Hyalüronik asit, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır; cilt hücreleri arasındaki boşluklarda
doğal olarak bulunur. Cildinizin sağlıklı görünmesine ve ciltteki nem oranını arttırarak dolgun görünmesine
yardımcı olur.
Kolajen; Cildinizin daha güçlü görünmesine, pürüzsüzlüğün artmasına yardımcı olur ve cilt hücrelerinizin normal şekilde yenilenmesini ve onarılmasını destekler.

DİPOMED

CİLT ÇATLAĞI KABİN BAKIM SETİ

Dipomed Oksijen Kompleks Vücut Temizleme Suyu
İçeriğindeki hidrojen peroksit sayesinde cildi oksijence doyurur ve cildinizi temizler.
Sterilizasyon sağlar. Bitki özleri ile cildinizi kurutmadan nemlendirir.

Dipomed Nemlendirici Masaj Jeli
Cildi kurutmadan masaj olanağı dağlar.
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DİPODERM PRO

“

Dipoderm Fiber Optik Teknolojisi ile çalışan
Ütüleme Diode Lazer Epilasyon cihazıdır. Eski
teknoloji ütüleme diode lazer cihazlarında başlıkta bulunan Diode barlar bu teknolojide kullanılmaz. Enerji, cihaz içerisinde bulunan jeneratör ile üretilir ve fiber optik sistemde sıfır kayıp
ile başlığa taşınır. Bu teknoloji sayesinde başlık
ömrü en az 4 kat uzar, çalışma sıcaklığı önceki
teknolojilerde 25°- 30° iken bu teknoloji 45°
ısıya kadar çalışabilme konforu sağlar. Başlık
ağırlığı en az 4 kat hafifler. Aralıksız 24 saat
kullanım olanağı, daha hızlı ve güvenli çalışma
ortamı sağlanır. Bu cihaz ile enerji daha eşit verildiği için acı minimumdadır. Burada bulunan
özel teknoloji sayesinde uygulama bölgesine
her zaman sabit enerji ile ulaşılır. Böylece her
yere eşit ve güçlü enerji ulaşmaktadır. Bu da
en iyi sonuçları, en az acıyı, en soğuk buz başlığı, en az cihaz arızasını, en ucuz seans bakım
maliyetini ve en yüksek müşteri memnuniyetini
beraberinde getirir.

“
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1. 808 nm Lazer Fonksiyonları
2. Melanin tarafından emilen Lazer ışığı kıl folikülünde
3. Kıl kökü ısıdan yanar ve kıllar dökülür, tedavi başarı ile sonuçlanır.
Dipoderm sınıfındaki cihazlara göre 3 kat daha güçlüdür. Epilasyonda kullanılan lazer cihazlarında etkinliği
sağlayan en önemli özelliklerden biri de başlığın sahip olduğu lazer gücüdür. Kıl kökünü en hızlı ve etkili olarak
ısıtmak, kıl kökünü parçalayarak kalıcı epilasyon elde etmek için cihazın sahip olduğu lazer gücü birebir önemlidir.
Genel olarak kullanılan ütüleme diode lazer cihazları 400 – 600W aralığındadır. Yeni teknoloji fiber optik ütüleme
sistemi ise 640W gücü ile benzersiz etkinlik sağlar.

Hibrit Başlık Teknolojisi

-5°C Buz Başlık Teknolojisi ile acısız ve konforlu epilasyona imkan sağlar. Bu teknoloji sayesinde uygulama
başlığının safir kısmı -5°C kadar soğutulur. Uygulama
esnasında bu başlık sayesinde cilt soğutulur ve acı
azalır. Yanma riski minimumda kalır. Kullanıcı açısından
bir cihazın “çok memnuniyet veren bir cihaz” tanımına sahip olabilmesinin önemli kriterleri vardır. Bunlardan birincisi elde edilen sonuç ikincisi ise başlıktır. Başlığın uzun süre kullanıma uygun hafif olması,
yenisine sahip olması gerektiğinde servet ödenmemesi ve uygulama sırasında müşteriyi rahatlatan “buz
başlık” özelliğinin epilasyon boyunca kalıcı olması…

Jet Smooth

Jet Smooth ütüleme teknolojisi sayesinde tek seferde
bir saniye içerisinde vermeniz gereken toplam enerjiyi, 1 saniye içerisinde 2-10 kez eşit enerjiler olarak
bölerek toplam gereken enerjiyi verebilirsiniz. 1 saniye
içerisinde verdiğiniz bu aralıklı enerjiler kıl kökünde birikerek, olması gereken toplam enerjiyi oluşturur. Bu
sayede acı minimuma indirilmiş olur. Bu teknoloji hem
acıyı ortadan kaldırır hem de ütüleyerek hızlı epilasyon
yapmanıza olanak sağlar.

DİPOLAZER COOLİTE PRO XL
Fİber eşlemelİ dİyot lazer

“

Dipolazer Coolite Pro epilasyon için Dünya’nın 1 numaralı
810 nm diyot lazeridir. FCD lazer el cihazı yerine ana cihazın
içinde yer alır. Bunun sonucunda, lazer enerjisi hedefe fiber
vasıtasıyla taşınır. Bu da enerjinin etkinliğini ve el cihazının
kullanım süresini kayda değer
şekilde arttırır. Daha hafif el cihazı doktorlar için daha uygunken güçlü soğutma hastanın
rahatını en yükseğe çıkarır.

“
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Fiber Çiftli Diyot (FCD)
teknolojisi nedir?

Işığı hedef noktaya yönlendirmek
için çoklu diyot lazeri tarafından
üretilmiş ışık tek bir çekirdek içinde
mikro mercek grubu ile birleştirilir.
Bu yenilikçi tasarım enerjinin tek
düze dağılımını, düşük hasar oranını, uzun kullanım ömrü ve diyot
lazerin kolay bakımını garanti eder.

“Jet Smooth”
(yumuşak püskürtme)
nedir?

Kısa darbelerin yüksek frekansta
tekrarı derinin derinliklerine verilir,
böylece yüksek ortalama güce ve
tedavi yönünden etken sıcaklığa,
gerçekten acısız olarak ulaşılır.
El cihazını sürekli olarak tedavi
edilen bölgede hareket ettirilerek
tam kapsamanın sağlandığı “Jet
Smooth” tekniğinde güçlü soğutma
sistemi cildi soğutarak yüzeysel yanıkların oluşumunu engeller.Uygulama başını 10 Hz frekansa kadar
hızla dolaştır.

Neden 810nm
Dalga boyu seçilir?

Epilasyon için 810nm diyot lazeri
altın standarttır. 810nm dalga boyundaki ışık tüy kökündeki melanin
tarafından emilir ve su ve hemoglobinin emilimini önemli ölçüde azaltır. Tedavi üst deri için güvenlidir.

Dokunmalı Soğutma
Sistemi

Safir dokunuşlu soğutma cilt üzerinde güvenilir ve sabit bir soğutma
sonucu sağlar bu da rahatlığı ve
güvenliği en üst seviyeye çıkartır.
Tüy köküne en üst seviyede enerji hedeflenirken doku zararı en az
seviyede kalır.0oC ile 5oC arasındaki ısı, tedavinin rahatlığını daha
da arttırır.
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Avantajları

1) Epilasyon İçin Fiber
Eşleşmeli
Diyot Lazer

Dipolazer Coolite Epilasyon için FCD
teknolojisini ilk uygulayan firmadır.
Bu da onu yüksek dayanıklı, zor çalışma koşullarına mukavim yapmakta
kompetan olmasını sağlar. FCD lazeri yüksek sıcaklık (45oC) ve yüksek
nem altında çalışabilir ve lazer üretecinin kullanma ömrünü önemli ölçüde uzatır.

2) İki Yıl Garantili
Lazer Üreteci
Diplazer Coolite Pro Lazer üretecinde 25 milyon atış veya 2 yıl, hangisi
daha önce gerçekleşirse, garantilidir.
Lazer üreteci 50 milyona kadar atış
yapan süper uzun hizmet ömrüne
sahiptir. Hiçbir sarf malzemesi kullanılmaz. Yatırıma yüksek bir getiri
sağlar.

3) Ultra Hafif El Cihazı,
Yüksek Etkinlikte İşlem
Dikey lazer kümeli el cihazına göre,
ağırlığı hayli azaltılmış bir el cihazı
vardır. Uzun süren işlemlerde tedaviyi yapana rahatlık sağlar. 12x12mm
spot boyutu ile geniş bölgelerde hızlı
ve etkili işleme ulaşılabilir. Açığa çıkarılan enerji cildin epilasyon gerektiren her santiminde mükemmel
sonuçlar sağlar.

4) Tek Düze Enerji
Dağılımı

Fiber eşleşmeli diyot lazeri, yumuşak ve etkili bir epilasyon için tekdüze bir enerji dağılımını küçük bir
yayılma açısıyla sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.

5) Kolay Bakım
8mm çapında makro kanal tasarımı ile Coolite Pro artık filtre değişimi veya iyon giderici gerektirmez.
Daha büyük hacimli Lazer üreteci ile , azaltılmış ısı akışı lazer üretecini ısıdan kaynaklanan
zararları önler. Bu arada,
Coolite Pro yüksek gerilim
ama düşük akımla çalışır,
bu da gücün etkinliğini
arttırır ve aşırı ısınmayı azaltır.

POPOLİFT
POPO DİKLEŞTİRME

“

“

Muhteşem Kalçalara Sahip Olmak
POPOLİFT Uygulaması İle
Artık Mümkün !

Özel olarak tasarlanmış
teknolojik yapısıyla, herhangi bir ağrı ve sağlık tehdidi olmadan, boyut ve şekli
hızlı bir şekilde artırabilir, silikon enjeksiyonu veya itme
ve doldurma sütyenini içermez, fizyolojik döneme göre
doğal bir şekilde kalçanızı
toparlar.
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POPOLİFT cihazı başlıkları ile kalçalarda 1 yıllık
spor sürecinin hızlandırılmış versiyonudur. Haftada
3 kez toplamda 15 seansta
sonuç alabildiğimiz bir uygulamadır. ilk seanstan itibaren kalçalarda gözle görülür şekilde değişimler oluşur.

HYDRAMASTER
CİLT YENİLEME SİSTEMİ

“HydraMaster, cildinizi detoksifikasyon yoluyla çevresel
faktörlere ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruyan en
etkili yöntemdir.”

“Cildiniz
sağlıklı, canlı,
kırışıklıklardan
uzak bir görünüme
sahip olsun.”

Tek Cihaz 11
Farklı Bakım

• Total cilt bakımı
• Genişlemiş ve tıkalı gözenek tedavisi
• Siyah nokta tedavisi
• Cilt tonu düzensizlikleri
• Sebum dengelenmesi (yağlı cilt)
• Cildin nemlendirilmesi
• İnce çizgiler ve kırışıklıkların tedavisi
• Cildin elastikiyetini arttırma
• Sivilce tedavisi
• Leke tedavisi
• Cildin canlandırılması
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HydraMaster
Avantajları
Hydra Dermabrasion
Tüm cilt tipleri için mükemmel; Anında sonuç sağlar.

Diamond Peeling
Ölü deri ve kirleri temizler, yanakların, çene, boyun, boyun
çizgisinin cildin elastikliğini arttırmak, cilt tenini iyileştirir.

Bio Lifting
Yanakların, çene, boyun, boyun çizgisinin cildin elastikliğini
arttırmak, cilt tenini iyileştirir.

Facial&Eye Ultrasonic
Kırışıklık, sivilce ve yara izlerine 1MHz’lik titreşimle masaj
etkisi yapar.

Yüksek Frekans
İnatçı akneleri küçültür, genişlemiş gözenekler ve kırışıklıkları
azaltır. Siyah noktaları soldurur, yüzü gençleştirir.

Lymphatic Drainage
İnce çizgi kırışıklıklarına yardımcı olur. Sinüs ve baş ağrılarına yardımcı olur. Cilt rengini iyileştirir. Kabarık deri şişmelerini
azaltır.

Oxygen Sprey
Profesyonel oksijen spreyi ve su tamamlayıcısı tarafından gerekli nem emilimini artırır.

PDT Light
Otopik dermamit ve normal ciltler için yüksek performanslı
LED ışıkları kullanımına uygundur.

Skin Scrubber
İnce derin kırışıklıkları ve cildi, genç ve yumuşak hale getirir.
Beyazlatılmış bir cilt elde etmek için melalini azaltır.

HydraMaster Serumları

“

Amerika’da Hollywood yıldızlarının tercihi
HydraMaster Cilt Yenileme Sistemi,
cildin ihtiyacı olan tüm bakımların
tek seansta uygulanması ile
parlak ve ışıltılı bir görünüm sağlar.

“
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Bu işlemde kullanılan “vortax” teknolojisi 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.

STEP 1 Non-irritating Cleansing
AHA (alfa hidroksi asitler) içeren ürünler temel olarak
ciltteki ölü deriyi atmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda su tutucu etki göstererek cildi derin tabakalardan itibaren nemlendirir. AHA Solüsyon akne ve akne
izlerinde etkili olup düzenli kullanımda gözle görülür
sonuçlar yaratmaktadır.

STEP 2 T-Zone Intensive Care
BHA (beta hidroksi asit) özellikle akne ve sivilce uygulamalarında etkin bir bakım ürünüdür. BHA bileşeni
yağda kolayca çözülür, bu sayede sıvı yapısıyla gözeneklere girerek gözeneklerin içinde birikmiş yağı yok
eder. BHA özellikle yağlı ve dengesiz cilt yapısı olanlar için ideal bir üründür. BHA solüsyon formülündeki
bileşenler sayesinde ölü hücreleri de yok ederek gözenekleri temizler aydınlık, canlı ve pürüzsüz bir cilte
ulaşmanızı sağlar.

STEP 3 Supplements Moisture & Nourishments
PHA hassas ciltler için hazırlanmıştır. Laktik asit ile
cildi PH dengesine getirerek hassas uygulama işlemi
sağlamaktadır.

STEP 4 Cleans & Disinfect System
AHA, BHA ve PHA işlemleri sonrası, sistemden geçirilerek sistem tüpleri içindeki kalıntıların temizlenmesine ve aktif sistem temizliğinin sağlanmasına yardımcı
olur. Antimikrobiyal etkisinin yanı sıra cilt ile uyumludur
ve yanlışlıkla ciltle temesı halinde zararlı değildir.

DİPOSHAPE

YENİ NESİL ZAYIFLAMA VÜCUT ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

“

Elektro manyetik dalga Teknolojisini kullanma kas yoğunluğunu
ve hacmini eğitmek ve arttırmak
için zincirler ve kas lifleri (kas hiperplazisi). HI-EMT teknolojisinin
% 100 aşırı kas kasılması büyük
miktarda yağ Ayrışmasını tetikleyebilir, Yağ asitleri trigliseritlerden
parçalanır ve yağ hücrelerinde
birikir. Yağ asitlerinin konsantrasyonları çok yüksektir, bu da yağ
hücrelerinin apoptoza neden olmasını sağlar. Bir kaç hafta içinde vücudun normal metabolizması ile atılır.

“
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Özellikler
• Güç Gerilimi 220V 50 / 60Hz
Güç tüketimi 2.3KVA
• Manyetik dalga Çıkış yoğunluğu 0-7 Tesla
Stimülasyon nabzının şekli HI-EMT
• Darbe 300μs
Boyut Boyut (Yükseklik x
genişlik x derinlik) 57 * 51 * 135 (cm) ağırlık
65KGS
• Bir kez çalışma Germe: 1 dakika
• ısınma-up: 5mins
• Antrenman (Ağırlık çalışması): 5 dakika
• Antrenman (Ağırlık çalışması) güçlü: 5dk
• egzersiz （(Ağırlık çalışması) güçlü +: 5dk
• egzersiz （(Ağırlık çalışması) güçlü ++ 5dak
• soğutma （soğutma modu）: 4dk

Dipomed
SK6800

“

9 farklı özelliği ile hak ettiğiniz güzelliği gözler önüne çıkaran yüz temizleme, masaj, cilt fırçalama, cilt temizleme, leke çıkartma tedavilerinde
kullanılır.
Cildin derinliklerine kadar inerek
yağları ve siyah noktaları temizler. Cildi steril ederken aynı zaman da leke,
sivilce ve akneleri yok eder. Kırışıkları açar ve liftleri kaldırarak cildi toplar
göz çevresindeki torba ve kırışıklıkları
giderir.

• Buhar
• Ozon
• Loop
• H.Frekans
• Frimatör
• İon
• Lifting
• Vakum
• Sprey

Teknik Özellikler
• Voltaj: 220 -240 V
• Frekans: 50 Hz
• Amper: 1 A
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“

9 Fonksiyonlu
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Dipomed

PASİF JİMNASTİK CİHAZI

“

• 8 çıkışlı – 16 pedlidir.

• Otomatik programlı olarak çalışabilmesinin yanı sıra manuel
olarak da çalıştırılabilir. Kullanımı
kolaydır ve mükemmel sonuçlar
veren akıllı bir sistemdir.
• Göğüs Lifting’i cihazda mevcuttur.
• Otomatik programlarında standart olarak çalışan 4 işlem total
sürede pedlerin bağlandığı kaslar üzerinde; pasif jimnastik, yağ
parçalama, lenf drenaj ve toparlama hareketleri yaptırır. Manuel
programlamada ise bu işlemlerin
tümünü ayrı olarak çalıştırma olanağı sağlar.

“

Teknik Özellikler
• Voltaj: 220 V
• Frekans: 50 Hz
• Power: 70 W
• Amper: 1 A
• Çıkış Gücü: 7ACV

Dipomed

4 MOTORLU CİLT BAKIM KOLTUĞU

4 Motorlu Cilt Bakım Koltuğu

“

Ergonomisini ve yapısını destekleyen 4 motoruyla özel olarak hastanın rahatlığı hedeflenerek üretilmiş, estetik ve medikal uygulamalarda hem estetisyen ve doktor için hem de hasta için rahatlık
sağlar.

“
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DİPOMED

AHŞAP MASAJ MASASI - manuel cİLT Bakım Koltuğu

Ahşap Masaj Masası

Manuel Cilt Bakım Koltuğu

DİPOMED

nİKELAJLI AHŞAP ETEJER - AMORTİSÖRLÜ TABURE

Nikelajlı Ahşap Etejer

Amortisörlü Yıldız
Ayaklı Tabure
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Bendis Lazer

810 nm Fiber Optik Ütüleme Diode Lazer

Teknik Özellikler

• Lorem ipsum dolor sit amet,
• consectetur adipiscing elit.
• Sed ultrices dui quis finibus
• tincidunt. Nullam consectetur,
• ligula in sagittis scelerisquemi
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