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HAKKIMIZDA

YZC GROUP OKYANUS KOZMETİK

1960 Yılından �t�baren t�caret faal�yet gösterme
kte olup YZC GROUP, 2006 yılından bugüne kadar da kozmet�k alanda
h�zmet vermektey�z. B�rçok markanın Türk�ye’ye tems�lc�l�ğ�n dışında b�r
çok markanında oluşumunu yapmaktada öncülük yapmaktayız.Kozmet�k
sektöründe h�zmet veren f�rmamız, profesyonel kullanıma yönel�k estet�k
c�haz �thalatı, �hracatı, satış ve satış sonrası hızlı tekn�k destek h�zmet�
vermekted�r.F�rmamız sağlık merkezler� ve güzell�k salonlarının �ht�yacı
olan b�rçok c�hazı alternat�fl� olarak �thal etmek ve üretmekted�r.C�lt
bakım c�hazları, Zayıflama c�hazları, Lazer c�hazları, Sedye, Etejer, Bakım
sandalyeler� ve Tabureler� b�r çok ek�pman ve c�hazlarımızı 2 yıl garant� ve
CE belgeler� üreten f�rmamız, uzman tekn�k serv�s� ve eğ�t�m �le satış
sonrasında h�zmet vermekted�r.Temel �lkes� olarak müşter�
memnun�yet�n� ben�msem�ş olup, sektörde çıkan her türlü yen�l�ğ� dünya
�le aynı anda en kal�tel� ve en eknom�k şek�lde s�z değerl� müşter�ler�m�z�n
beğen�n�ze sunmaktayız.F�rmamız, Hastaneler,Tıp merkezler�, Güzell�k
merkezler�, Kuaför salonları, Özel Kurslar, Halk eğ�t�m merkezler�n�n
�ht�yacına yönel�k c�haz ve saf malzemen�n satışını Türk�ye Genel�nde
yapmaktadır.

                                          Saygılarımızla  

                                          YZC GROUP 



FROZEN EDGE 
İĞNESİZ YAKLAŞIM

Buzdan Gelen Güzellik
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FROZEN EDGE

Frozen Edge  Ned�r? Ignes�z b�r mezoterap� �şlem� olup verd�ğ� radyofrekans �le c�lt
sarkmalarını toparlayıp �nce kırışıklıkları açmaya yarar. Yüz bölges�nde Botox ve Dolgu
uygulamalarını terc�h etmeyenler �ç�n b�reb�r olup dolgu ve botox etk�s� yaratır. Sıkılaşma
�ht�yacı olan, �nce kırışıklıkları bulunan ve canlılığı azalmış c�lt t�pler� �ç�n �deal olan �ğnes�z
mezoterap� �şlemler�, dolgu ve toks�n uygulamalarını terc�h etmeyen k�ş�ler �ç�n etk�l� b�r
seçenekt�r. En çok terc�h ed�len �ğnes�z mezoterap� uygulamalarından b�r� olan Frozen Edge
�şlem�, radyofrekans �le m�kro kanallar açarak c�ld�n tedav�s�ne ve �ht�yacına yönel�k
hazırlanmış akt�f �çer�kler�, hasar görmüş ve neme �ht�yacı olan hücreler�n bulunduğu der� alt
tabakasına �let�r. İşlem�n �lk adımında soğuk başlık sayes�nde kan dolaşımı hızlandırılır ve
radyofrekansın c�ld�n elast�k�yet�n� artırarak kolajen sentez�n� tet�klemes� sağlanır. 4 seans
sonunda daha sıkı, kırışıklıkları azalmış ve canlı b�r c�lt hedeflen�r. İşlem sonrasında bel�rl�
aralıklarla uygulama tekrar ed�lerek elde ed�len etk�ler�n korunması sağlanır.

UYGULAMA ALANLARI

C�ltte yaşlanma etk�ler� yavaşlatılır.
C�lt lekeler�n�n tedav�s�ne destek olur.
C�tte dolgu etk�s� yaratır.
C�ld� nemlend�r�r.
Hyaluron�k as�t desteğ� �le derm�s dokusu güçlen�r.
C�ld�n daha sıkı , dolgun ve canlı olmasını sağlar.
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C�lt Bakım C�hazları

Dondurucu Radyofrekans

Dondurucu Elektroporasyon 



İNFINITO ICE 
BUZ BAŞLIK TEKNOLOJİSİ

Lazer Epilasyon Cihazı
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Lazer Ep�lasyon

Buz Başlık Teknoloj�s�
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INFINITO HYBRİD ICE BUZ BAŞLIK

%40 Daha Hızlı…
INFINITO ICE , lazer ep�lasyonda etk�l� 3 dalga boyunu tek b�r tedav� başlığında b�rleşt�rm�şt�r.
Alexandr�te, D�ode ve Nd:YAĞ dalga boyları �le aynı anda kıl fol�külündek� farklı doku der�nl�kler�n� ve
anatom�k yapıları hedefler.ICE Plus teknoloj�s�ne sah�p Buz Başlık, uygulama boyunca c�ld� sürekl�
soğutur ve ser�n tutar. Buz başlığın soğuk saf�r ucu kıl kökler�n�n tahr�p ed�ld�ğ� derm�şte ısıyı korurken
c�lt yüzey�nde oluşab�lecek r�skler� m�n�muma �nd�r�r. Sıcaklık kontrollü sab�t kalır. Üstün �şlev� sayes�nde
konforla b�rleşen çığır açan özell�kte b�r lazer platformudur.Bronz ten dah�l tüm c�lt t�pler�nde
uygulamaya olanak tanır, �nce kıllar dah�l tüm c�lt t�pler�nde etk�l�d�r. Yaz kış tüm mevs�mlerde lazer
ep�lasyon yapılab�lmes�n� sağlar.

TERMAL ISI SENSÖRÜ

Gel�şm�ş Soğutma S�stem� 3 Dalga Boyunun Performansı
Ağrısız acısız
Yan etk�s�z
Kontorlu
Hızlı, Etk�l�

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gel�şm�ş Soğutma INFINITO ICE yüksek hasta konforu sunar.
ICE Plus teknoloj�s�ne sah�p Buz Başlık, uygulama boyunca c�ld�
sürekl� soğutur ve ser�n tutar. 
Buz başlığın soğuk saf�r ucu kıl kökler�n�n tahr�p ed�ld�ğ� derm�şte
ısıyı korurken c�lt yüzey�nde oluşab�lecek r�skler� m�n�muma �nd�r�r.
Sıcaklık kontrollü ve sab�t kalır. Lazer ep�lasyon tamamen acısız,
ser�n ve rahat b�r şek�lde gerçekleş�r.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknoloj� : 808 Nm Dlga Boyu
Başlık : 30mm 26mm
Ekran : 10.4 İnç Dokunmat�k Ekran 
Voltaj : AC110V/220;50/60Hz
Güç : 3000W
D�l : Çoklu d�l Seçeneğ�
Enerj� : 1-50]/cm2
Soğutma : Su Ve  Hava
Atış Hızı : 1-10Hz
Ağırlık : 80 Kg
Garant� : 40.00.000 Atış Garant�s�

İlk Seansta %60 Dökülme İle Sınıfın En İy�s�..

Ep�lasyon C�hazları



HYDRO BRUSH
HYDRADERMABRAZYON

Cilt Bakım Cihazı
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HYDROBRUSH AMERİKAN CİLT BAKIM 
   
2015 Yılında Amer�kan Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA tarafından yılın teknoloj�s� olarak
seç�len HydraFac�al c�lt yen�leme s�stem�d�r. Parlak, ışıldayan, sağlıklı ve güzel görünümlü
b�r c�lt �ç�n, der� ve hücreler�n doğru şek�lde nemlenmes� gerek�r. Ağrı ve acı h�ssetmeden
kolayca uygulanan, hücre metabol�zmasını ve yen�lenmes�n� hızlandıran Hydrobrush
uygulaması son derece bas�tt�r. Her c�lt t�p�ne, her yaştan k�ş�ye, 4 mevs�m boyunca
uygulanab�len Hydrobrush s�stem�, mevs�m geç�şler�nde c�ld�n maruz kaldığı dış etk�ler�
en aza �nd�rger ve c�ld�n nem denges�n� korur.

UYGULAMA ALANLARI 

C�lt Bakımı
Tıkalı gözenekler
S�yah nokta tem�zl�ğ� 
C�lt tonu düzens�zl�kler�n� g�derme 
Yağlı c�ld� dengeleme 
İnce ç�zg� ve kırışıklık g�derme 
C�ld�n elast�k�yet�n� arttırma
Akne g�derme 
C�lt canlandırma
C�lt Nemlend�rme

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Hydro Vakum Başlığı 
Elmas Dermabrazyon (vakum) Başlığı 
B�o L�ft�ng (yüz germe) Başlığı 
Oks�jen Sprey Başlığı 
Scrubber Başlığı 
Yüksek Frekans Başlıkları 
Utrason�c Göz Başlığı 
Ultrason�c Yüz Başlığı 
Pdt Led Terap� Başlığı 
Vakum Başlığı
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Yen� Nes�l C�lt Bakım C�hazı..

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Vakum : 90 Kpa Max / 0 - 1 Bar
Çıkış Gücü : 200 W
Ekran : 10 İnç Rekl� Dokunmat�k Ekran
Elektr�ksel Gerekt�n�m : 100-240 VAC. 50
Hz
Ağırlık : 100 kg 

Güzell�ğ�n�ze Güzell�k Katın...
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HYDRO H2
HYDRAFACİAL

Cilt Bakım Cihazı
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HYDRO H2 

Hydro H2 Cildin ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi ve temizliği karşılamak amacıyla yapılan Hydro
H2 cilt bakımı, vakum yöntemi ile cildin derilemesine arındırılmasını sağlayan bir
uygulamadır. Vakum yöntemi sayesinde kapanmış gözeneklerin açılmasında tercih edilen
uygulama siyah noktalar, akne izleri ve leke tedavisinde kullanılmaktadır. Cilt üzerinde
nemlendirme, antioksidan koruma, soyma, yenileme ve temizlik gibi etkileri bulunan Hydro H2
cilt bakımı, zarar gören epidermisin onarılmasına yardımcı olmaktadır.
Etkili bir cilt yenileme sistemi olan HYDRO H2 cildin ihtiyacı olan tüm bakımlarını sağlayan bir
işlemdir.
 Yüz boyun dekolte başta olmak üzere cilde derinlemesine bakım yapan, cildi besleyip
nemlendirerek, yenilenmesini ve ölü dokunun uzaklaşmasını sağlayan kombine işlemden
oluşan yeni nesil bir medikal bakım cihazıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç : 350 W
RF Frekansı : 3 MHz
Ekran : 7.0 İnç Dokunmat�k Ekran 
Ultrason Frekans : 1 MHz 
Prob Dermabrazyon : 8 P�cs
Vakum : 0-90 KPa
Akış Kapas�tes� : 30 L Max 
Boyutları : 42.5*30*45.5 (cm)
Net Ağırlık : 8 Kg 
Ger�l�m : 100-240 V ,50-60Hz 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

3 Haznel� Solüsyon Dolum Mekan�zması
S�steml� Su Boşaltı Mekan�zması
Otomat�k Vakum Ayarı
7İnç Dokunmat�k TFT Ekran

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Abras�on Vakum Başlık
Scrubber (Ultrason�k Peel�ng) Başlık
Oks�jen Sprey Başlık
Ultrason�c (Ultrasound ) Başlık (Face&Eye)
Radyo Frekans Başlık 
Cold soğutucu Başlık
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C�lt Bakım C�hazları



HYDRAFACİAL
AQUA PEEL

Cilt bakım Cihazı
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HYDRAFACİAL AQUA PEEL

Lazer kullanmadan yapılan c�lt yen�leme �şlemler� arasındak� en yen� teknoloj� ve en �y� yüz
tem�zleme mak�nes�d�r.İy�leşme süres�ne �ht�yaç duyulmadan ve rahatsızlık yaratmadan
c�lt, tem�zleme, soyma, çıkarma, nemlend�rme ve ant�oks�dan korumasını eş zamanlı olarak
gençleşt�rerek daha tem�z, canlı ve güzel b�r c�lt oluşturur. Bu tedav�; yatıştırıcı,
nemlend�r�c�,tahr�ş ed�c� olmayan b�r uygulamadır. Hydrafac�al Aqua Peel c�hazı,
profosyonel c�lt bakımında güzell�k merkezler�nde en çok terc�h edeceğ��z c�lt tem�zleme
mak�nes�d�r.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç : 300 W
RF Frekansı : 2 MHz
Ekran : 7.0 İnç Dokunmat�k Ekran 
Ultrason Frekans : 1 MHz 
Prob Dermabrazyon : 10 P�cs
Vakum : 0-80 KPa
Akış Kapas�tes� : 20 L Max 
Boyutları : 40*28*43 ( cm )
Net Ağırlık : 7 Kg 
Ger�l�m : 100-240 V ,50-60Hz 

UYGULAMA BAŞLIKLARI

B�o L�ft�ng Başlığı 
Sound (Ultrasonıc) Başlığı 
Vakum Başlığı 
Oks�jen Sprey Başlığı 
B�o L�ft�ng Başlığı 
RadyoFrekans Başlığı
(RF) · Cold Soğutucu
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UYGULAMA ALANLARI 

Yüzeysel Leke G�derme
C�lt MatlıklarınıG�derme
Gen�şlem�ş Gözenekler� G�derme
Komedonları G�derme
C�lt Gevşekl�kler�n�n Düzelt�lmes�
C�ltdek� B�r�km�ş Ölü Hücreler�n G�der�lmes�
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BABY MASTER
ALTIN İĞNE

Cilt  Yenileme
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BABY MASTER ALTIN İĞNE

M�kro �ğnel� fraks�yonel radyofrekans s�stem� son yıllarda gel�şt�r�lm�ş yen� b�r teknoloj�d�r.
Bu s�stemde ucunda küçük altın �ğnelerden oluşan b�r başlık ve bu başlığın bağlı olduğu
b�r radyofrekans ün�tes� bulunur.Radyofrekans c�hazının altın �ğnel� başlığı c�lde temas
ett�r�ld�ğ�nde m�kro �ğneler manuel olarak ayarlanan der�nl�kte c�lt �çer�s�ne an� b�r g�r�ş
yapar. Çok sayıdak� altın uçlu m�kro �ğnelerle c�lt üstünde fraks�yonel m�kro del�kler
oluşturur ve sadece �ğne ucundan gönder�len c�lt üstüne temas etmeyen radyo frekans
�le derm�ste kollajen ve elast�n üret�m� tet�klen�rken, ep�derm�s ve yüzeyel c�lt
tabakalarına potans�yel termal hasar ver�lmez. Amaç ver�leb�lecek en yüksek enerj�ler�
der�ye b�r zarar vermeden doğrudan c�lt altına ulaştırmaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Atmosfer Basınç : 50kpa/60kpa
Der�nl�k : 0.5mm-1.0mm-1.5mm-2.0mm
Başlık : RF + Cryo
RF frekansı : 5MHz
İğne Uzunluğu : 0.5mm - 2.0mm
Dalga Boyu : 650nm
İğne Çes�tler� : Mrf-25 / Mrf-49 / Mrf-81 /
SRF
Cryo : -5 
Voltaj : AC220V-50/60Hz

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Cold, Hot Başlığı
RF Başlığı
Gold Needle Başlığı
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UYGULAMA ALANLARI 

Ant�-Ag�ng· Kırışıklık Tedav�s�·
Akne Skarı Tedav�s�· 
C�lt Yen�leme
Beyazlatma
Gen�ş Gözenek ve S�yah Nokta Tedav�s�· 
Yüz ve Boyun Bölges� L�ft�ng�
Saç Bakımı / Terap�s�
Çatlak Tedav�s�
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MAGİC CRUSH
Bölgessel  Zayıflama
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 12 KOMBİNASYON
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Zay ı f lama  Cihaz lar ı  



MAGİC CRUSH

Alanında son teknoloj�lere sah�p Mag�c Crush RF kullanarak karın, kalça, basen, bacak,
boyun, yüz g�b� bölgelerde depolanmış yağların �lk seanstan �t�baren gözle görülür b�r
şek�lde g�der�lmes�n� ve selül�tlerde de azalma sağlamaktadır. Vücuda göre �lk seanstan
�t�baren 12-14 cm �ncelme sağlamaktadır.Mag�c Crush Radyofrekans tedav�ler�nde sarkık
c�lt, yüz, boyun, �nce c�zg�ler� açma, c�ld� sıkılaştırmada vücutta yağ yakımı ve sel�lüt
sorunlarına çözüm üret�r. Her hang� b�r ışık enerj�s�nden faydalanmadan yağ dokuları ve
kolejen� seç�ç� olarak ısıtıp arttırdığı �ç�n her yaş ve tüp c�lt t�p�ne uygundur. Yapılan
uygulamadan hemen sonra c�lt üzer�nde gerg�nl�k ve �ncelme görülür.

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Kav�tasyon 
L�ght + B�o+ Heat
V�brat�on + Heat
Vakum RF + S
Vakum RF + M
Vakum RF + L
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UYGULAMA ALANLARI 

Tüm yüz ve Boyun Uygulama
Zayıflama
Selülit
Vücut Toparlama
 Kırışıklık Tedavisi
Kas eklem Ağrı Tedavisi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

1-Mag�c ultrasound; yağ hücreler�ne gönderd�ğ�
frekanslar �le enerj�ye dönüş komutu vererek
parçalanmasını sağlayan özel b�r teknoloj�d�r.
2-Vakum RF ; C�ld�n�z� gençleşt�r�r sıkılaştırır ve
şek�llend�r�r. Tüm vücut ve yüz bölges�ne uygulanab�l�r.
3 Farklı başlığı �le kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
3-UltraHot ; Sıcak ultrasound ve v�brasyon etk�s� �le hem
selül�t hem zayıflamada etk�l�d�r.
4-B�oL�f ; Lenfat�k akım ve �nfrared etk�s� �le kasları
güçlend�r�rken bölgesel ağrılarıda ortadan kaldıran özel
b�r teknoloj� har�kasıdır.
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HI-FU 3D ULTRASOUND
AMELİYATSIZ YÜZ GERME

Cilt bakım Cihazı
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AMELİYATSIZ BOTOX ETKİSİ

Amel�yatsız c�lt gençleşt�rme yöntemler�, c�ld�n doğal dokusunu yen�lemeye,
derm�s� ısıtmaya, kolajen büyümes�n� uyararak ve yen� kolajen oluşturarak
gençleşmeye yardımcı olan cerrah� olmayan yöntemlerd�r. Bu �y�leşme odakları
dermal ve fasyal tabakada hem yen�lenme hem de ger�lme etk�s� yaratmaktadır.
Bu �y�leşme odakları kontraks�yon yan� büzüşerek �y�leşt�ğ� �ç�n hem c�ltte hem de
fasyal tabakada b�r l�ft�ng yan� ger�lme etk�s� yaratır. Bu şek�lde uyarılmış kollagen
üret�m� �le ortalama2 ay �ç�nde sıkılaşmış ve kend�n� yen�lem�ş b�r c�lt
sağlanmaktadır.
Devr�m yaratan amel�yatsız c�lt gençleşt�rme tekn�kler�, pek çok c�lt uzmanı
tarafından c�ld� sıkılaştırmak ve yaşlanmanın etk�ler�n� azaltmak �ç�n kullanılan
med�kal teknoloj�dek� �lerlemeler�n b�r sonucudur. İnsanların daha genç ve
kusursuz görünmes� �ç�n artan �stek, amel�yatsız c�lt gençleşt�rme yöntemler�ne
olan taleb� oldukça arttırmıştır.

UYGULAMA ALANLARI

Kaz ayakları
Çene sarkmaları
Göz kapağı sarkması
Gıdı sarkması
Yanaklardak� sarkmalar
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Enerj� : Yüksek Yoğunlukla Odaklanmış
Ultrason
Darbe Gen�şl�ğ� : 0.5mm - 5.0mm
Atış Uzunluğu : 5mm - 25mm
Güç : 1-20J / Cm2
Frekans : 1MHz - 7MHz
Ağırlık : 30 Kg
Voltaj : AC220 V50/60 Hz
Ölçüler : 320*440*1031mm

Uyluk �ç�, kol �ç� ve göbek g�b� c�lttek� sarkmalar
 Özell�kle ağzın etrafında sarkma

Gevşek boyun kıvrımları
 İnce ç�zg�ler ve kırışıklıklar

Alt çene hattının bel�rg�nl�ğ�nde azalma (gıdı)
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9+1 CİLT BAKIM CİHAZI

Türkiye’de en çok satılan cilt bakım cihazıdır. Tercih edilen 9+1 Fonksiyonlu cilt bakım cihazı
cilt yüzeyindeki sorunları minimize edilmesi akne, sivilce, izlerinin azaltılması, siyah noktaların
ve gözeneklerin temizlenmesi gibi bir çok cilt yenileme ve temizleme işlevini görmektedir.
Profosyonel cilt bakımında müşterilerinize rahatlıkla kullanabileceğiniz yüz temizleme
cihazımızı kalite güvencesiyle temin edebilirsiniz.

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Buhar
Ozon
Işıklı Büyüteç
Yüksek Frekans
Galvan�c
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj: 220 V
Frekans: 50-60 Hz
Power: 1100 W
Amper: 15 A

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

9+1  özell�ğ� �le hak ett�ğ�n�z güzell�ğ� gözler
önüne çıkaran yüz tem�zleme, masaj, c�lt
fırçalama,
c�lt tem�zleme,leke çıkartma, tedav�ler�nde
kullanılır.
C�ld�n der�nl�kler�ne kadar �nerek yağları ve
s�yah noktaları tem�zler. C�ld� ster�l ederken aynı
zaman
da leke, s�v�lce ve akneler� yok eder.Kırışıkları
açar ve l�ftler� kaldırarak c�ld� toplar
göz çevres�ndek� torba ve kırışıklıkları g�der�r.

Vakum
Sprey
C�lt Anal�z
F�rmatör
L�ft�ng

9+1 FONKSİYONLU
Cilt bakım Cihazı
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G5 MASAJI 

G5 masajı, r�tm�k b�r masaj alet� olan özel c�hazı �le
uygulanan, hızlı t�treş�mlerle sıkılaşma sağlayan ve
selül�t g�der�c� etk�s� olan b�r uygulamadır. Özell�kle
selül�t tedav�s� ve bölgesel zayıflamada kullanılan
G5, kaslarda b�r�ken lakt�k as�t ve ödem�n
atılmasında ve spazm tedav�ler�nde de oldukça
başarılıdır.Selül�t; vücut �çer�s�nde bulunan ve kana
akışkanlığını veren suyun damar dışına sızarak, der�
ve yağ dokusu arasında oluşan ödem b�r�kmes�d�r.
Dolaşım bozuklukları, c�ld�n elast�k�yet�n� sağlayan
değerlerde azalma, aşırı kahve ya da ç�kolata
tüket�m�, gebel�k ve harekets�zl�k selül�t� tet�kleyen
temel etkenlerd�r. Selül�t tedav�s�nde uzun yıllardır
uygulanan tedav�lerden b�r� G5 masajıdır.
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G5 MASAJI
Vücut Şekillendirme

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj  : 220v
Frekans : 50 Hz
Power : 2000w
Amper : 10A
Motor : 1950dd
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Max enerj� : 400mj-1000mj
Frekans : 1-15hz
Atım Uzunluğu : ≤10 ns
Voltaj : AC 110V/220 ;50/60Hz
Ekran : 10.2 �nch
dokunmat�k renkl� ekran
Soğutma S�stem� : Su ve hava
soğutma
Ağırlık : 45kg
Ebatlar : 119x54x53cm

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER�

4 Ana renk dövmey� s�lme özell�ğ�     
 Şarap lekeler�    
Koperoz    
Güneş lekeler�    
Akne �zler�    
Yaş p�gment kaldırma   
Gözenekler� küçültme    
Kaş kontörü s�lme    
Dudak kontörü s�lme 
1064nm, 532nm, 1320nm dalga boylarında 
3 farklı başlık merceğ�. 
.

Ürett�ğ� lazer enerj�s� der�ye renk veren p�gmentler tarafından em�l�r.p�gmet
deformasyona uğrar ve dağılır. P�gment�n dağılan parçaları doğal yollarla vücuttan
atılır. Böylece der�n�n üzer�nde yer alan renkl� kısım yok olur. Dövmeler�n tam
olarak s�l�neb�lmes� �ç�n 6 haftalık seanslar uygulanmalıdır. Seans sayısı ve tedav�
aralıkları c�ld�n reng�nden tedav� uygulanan bölgeye kadar b�rçok parametreye
göre farklılık göstermekted�r.
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MONSTER  
  TATTOO REMOVEL

 Dövme Silme Cihazı

MONSTER TATTOO, vücudundak� dövmelerden sıkılanlara, renk ayırt
etmeks�z�n dövmeler�n� s�lme �mkanı sunuyor. 

Tüm renkler üzerinde kalıcı sınuçlar..
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PASİF JİMNASTİK CİHAZI 

Sel�tron pas�f j�mnast�k c�hazı: 8 çıkışlı -16 pedl�d�r. Otomat�k
programlı olarak çalışab�lmes�n�n yanısıra manuel olarakta
çalıştırılab�l�r. Kullanımı kolaydır ve mükemmel sonuçlar
veren akıllı b�r s�stemd�r.
Göğüs L�tf�ng'� c�hazda mevcuttur. Otomat�k
programlarında standart olarak çalışan 4 �şlem total sürede
pedler�n bağlandığı kaslar üzer�nde; pas�f j�mnast�k, yağ
parçalama, lenf drenaj ve toparlama hareketler� yaptırır.
Manuel programlamada �se bu �şlemler�n tümünü ayrı
olarak çalıştırma olanağı sağlar.

 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

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

LENF DRENAJ MASAJ

 Lenf Drenaj Masajı, sadece lenf s�stem�n�n akt�ve ed�lerek bölgesel yağlanmaya neden olan ödem
ve toks�n�n �drar yolu �le atılmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yoğun b�r şek�lde dolaşım
s�stem� düzene soktuğu �ç�n hücrelere daha yoğunun kanın ulaşması �le b�rl�kte der�n�n ve dokunun
da sıkılaşmasını sağlar. Tüm bu özell�kler�n�n yanı sıra Lenf Drenaj Masajının metabol�zmayı
hızlandırmaya yönel�k etk�s� k�lo verme sürec�ne hız kattığı g�b�, aynı zamanda son derece key�fl� ve
d�nlend�r�c�d�r. Lenf Drenaj Masajı bölgesel zayıflama kürler� har�c�nde, özell�kle menapoz
dönem�nde hormonal değ�ş�mlere bağlı olarak vücudda b�r�ken ödem�nde atılmasında son derece
etk�l�d�r. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lenf Drenaj (Detox)
Vücut Şek�llend�rme, Toparlama
Zayıflama Tedav�s�
Masaj
Sel�lüt Tedav�s�
8 Çıkışlı, 5 Tulum, 16 A�rbag
S�l�kon Hortum
LCD Ekran
D�j�tal Kullanım
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DERMAPEN 

C�ld�n görünen yüzünü uyararak yen�lemey� hedefleyen
yöntemlerden farkı; c�ld� �çer�den destekleyen mezoterap�
uygulamalarının etk�s�n� de aynı anda sunab�lmes�d�r. İğne boyu
(9/12/36 ) ve vuruş sayısından sonra, c�lde ver�lecek ürünler de
k�ş�n�n �ht�yacına göre b�r kokteyl oluşturularak uygulama
tamamlanmış olur. B�l�nd�ğ� üzere dışarıdan ver�len v�tam�n,
hyalüron�k as�tlerle c�ld�n güçlenmes�, c�lt bar�yer�n�n kuvvetl�
oluşundan ötürü sınırlı b�r başarı sağlar. Gençl�k kalem� �le açılan
küçük kanallardan der�n�n alt tabakalarına kadar ulaşan büyüme
faktörler�, b�tk�sel kök hücre ekstreler�, v�tam�n ve serumlar
DERMA STAMP PEN’�n başarısını ve sonuçları artırdığı laboratuvar
ortamlarında gözlemlenm�şt�r.
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 TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 220V
Frekans: 50-60HZ
Power: 50W
Amper: İA
Çıkış Frekans: 1.3Mhz

PLASMA PEN 

Plazma Pen, lazer ve benzer� c�hazların kullanımının
zor ya da tehl�kel� olduğu durumlarda, güvenle
kullanab�lmek �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r. Uygulama önces� b�r
ön hazırlık gerekt�rmez ve anestez�k krem �le
uygulanab�l�r. C�lt yüzey�nde buharlaştırma �le �sten�len
sonuçlara ulaşmayı sağlar. Her c�lt t�p�nde güvenle
uygulanab�l�r. Kırışıklıklar, özell�kle m�m�k
hareketler�n�n yoğun olduğu bölgelerde, yıllar �ç�nde
c�lt daha kuru hale geleb�l�r. Plazma Pen c�hazı bu tür
sorunlarda etk�l� tedav� uygular.

İĞNELİ EPİLASYON 

Termol�z Yöntem�İğnel� ep�lasyon c�hazlarının b�r kısmında
bulunan b�r yöntemd�r. Bu yöntemde yüksek frekans akım
kullanılır. İğnel� ep�lasyon c�hazları tarafından ep�lasyon
�ğnes�ne gönder�len bu akım �ğney� ısıtmadığı halde yüksek
frekanslı elektromanyet�k alan su moleküller�n�n t�reş�m�ne
yol açarak ısı ortaya çıkmasını sağlar. Oluşan yüksek ısı kıl
kökünü tahr�p eder. Termol�z özell�ğ�ne sah�p �ğnel�
ep�lasyon c�hazları elektrol�z özell�kte c�hazlara göre daha az
sonuç vermes�ne karşın acı oranı daha düşüktür.
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SEDYE

Özell�kler�
Sırt kısmı manuel menuel mekan�zma �le ayarlanab�l�r
Yatak platformunda sünger üzer� v�nleks kapkı ş�lte
bulunmaktadır
Baş kısmında yğz dayama yer� mevcuttur
Ayakları katlanab�l�r
Tüm metal akdama elektrostat�k toz boya �le kaplanmıştır

Ebatları

60x180x70 Cm

TABURE

Özell�kler�
Amort�sörlü
Aralıklı
V�nleks kaplı

Ebatları

Oturak Gen�şl�ğ� : 40 cm
Oturak Derl�ğ� : 36 cm
Amort�sör kamplı Yüksekl�ğ� : 46 cm

ETEJER

Özell�kler�

2 Raflı Tekerl�kler�
Çekmecel� Etejer
Paslanmaz Gövde

Ebatlar

54x35x80 cm
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