
Coolglide Nd:YAG prowave LX™

הדור הבא בהסרת שיער

הסרת שיער
פלטפורמת הלייזר המתקדמת בעולם
בשילוב טכנולוגיות מתקדמות להסרת

שיער בלייזר

תני לעור שלך לזהור ולפרוח בביטחון
על מנת לגלות האם הטיפול ב-                   מתאים לך, קבעי פגישת יעוץ עם הרופא שלך עוד היום
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עור חלק למגע במינימום מאמץ
בדומה לרכות עלי הכותרת בפרח, גם לעור שלכם מגיעה רכות

נעימה למגע. חסכו את הזמן, הכסף והטרחה שבחיי גילוח ושעווה. 
עם             הסרת שיער  תוכלו להשיג עור רך כמשי, חלק  ויפה יותר

במספר טיפולים ספורים ופשוטים אשר יעוררו את הביטחון בגוף שלכם. 

עור חלק ללא דאגות מיותרות
             הסרת שיער אשר פותח על ידי חלוצי הסרת השיער בלייזר,

 מספק מקסימום נוחות ויעילות במספר טיפולים פשוטים. 
 FDA -הטכנולוגיה בטוחה ועומדת בתקנים המחמירים בעולם בינהם ה

האמריקאי, ה - CE האירופאי ומשרד הבריאות הישראלי.
ללא קשר לגוון העור (בהיר עד שזוף) או סוג השיער (עדין עד עבה), 

נשים וגברים כאחד יוכלו  ליהנות מעור חלק לאורך זמן בטיפול קצר ביותר.
באמצעות           הסרת שיער תיהנו מהליך מהיר ונוח שישאיר אתכם

חלקים וחסרי דאגות. טכנולוגיה זו מתאימה לכל חלקי הגוף, לרבות
בית-שחי, רגליים, מפשעות, ידיים, חזה וגב. 

הגיעו לשורש השערה
            הסרת שיער  מעביר אנרגיית אור עוצמתית וממוקדת לזקיק

השערה למניעת צמיחה. תוצאות נראות לעין כבר לאחר הטיפול 
הראשון. היות והשיער צומח בשלבים, יש להשלים סדרת טיפולים 

בהתאם להמלצת הרופא/ה על מנת להשיג תוצאות מיטביות.
תוכלו להנות מנוחות מקסימלית וטיפול מופחת כאב הודות למערכת 

קירור מתקדמת הפועלת לקירור האיזור במהלך הטיפול כולו.

שחררו את עצמכם
מדאגות מיותרות

למה לחכות לטיפול השעווה הבא שלכם, להילחץ שייגמרו
לכם סכיני הגילוח או להתמודד עם גילוח לעיתים קרובות? 

           הסרת שיער מקנה לכם את העור החלק והרך כמשי
עליו חלמתם תוך כ- 4-8 טיפולים בלבד.**

לפני

אחרי

לפני

לפני

לפני

אחרי

xeo®

xeo®

xeo®

xeo®
xeo®

    תנו לעור שלכם
לזהור ולפרוח

בביטחון

** מספר הטיפולים עשוי להשתנות בהתאם למטופל/ת.



Coolglide Nd:YAG

לייזר ג‘נסיס
פלטפורמת הלייזר המתקדמת
בעולם לטיפול במגוון מצבי עור

Nd:YAG בטכנולוגיית

הדור הבא בחידוש העור

תני לעור שלך לזהור ולפרוח בביטחון
על מנת לגלות האם הטיפול ב-                   מתאים לך, קבעי פגישת יעוץ עם הרופא שלך עוד היום
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השיבי את תחושת הביטחון שלך
החיוניות הקיימת בפרח בולטת בזמן הפריחה שלו. 

האם בעור שלך עדיין קיימת אותה חיוניות?
אף פעם לא מוקדם או מאוחר מדי להתחיל לטפל בנזקי הזמן המופיעים בעורך. 
תני ל-           לייזר ג'נסיס להפעיל את תכונות השיקום הטבעיות בעור שלך על

מנת לחדש ולשקם את איכותו ולחשוף גוון עור חדש וזוהר.

    בסדרת טיפולים, תוכלי לראות שיפור ב:
    קמטוטים

    אדמומיות בעור הפנים
    פיגמנטציה

    צלקות

תאהבי את הגיל שלך, בכל זמן
           לייזר ג'נסיס עוזר להשיב לאחור את סימני ההזדקנות תוך שיקום מרקם העור

וטיפול בפגמים הנראים לעין כגון נזקי שמש, קמטוטים, אדמומיות וצלקות.

           לייזר ג'נסיס מעורר את תהליך ההתחדשות הטבעי של העור לשיפור האיכות
הכללית שלו באופן המוביל למראה זוהר וצעיר יותר.  במהלך הטיפול, פעימות לייזר

עדינות מועברות לעור על מנת לעורר את ייצור הקולגן המקנה לעור שלך מראה
בריא, חלק וזוהר.

תראי את העור שלך באור חדש
בתוך פחות משעה, תתחילי לחוש בתכונות החידוש המדהימות

של           לייזר ג'נסיס.  הליך עדין זה אינו כרוך בזמן החלמה.
למעשה, תוכלי לעבור את הטיפול בהפסקת הצהריים ולחזור

לעבודה מייד אחריו.
לאחר הטיפול ייתכן ותראי מעט אדמומיות, אשר תחלוף בתוך

מספר שעות. השתמשי בקרם הגנה ואיפור ותוכלי לשוב לפעילויות 
היום-יומיות שלך באופן מיידי.

מומלץ להשלים סדרת טיפולים על מנת להגיע לתוצאות מייטביות 
ולשמור עליהן לאורך זמן.

גלי את עצמך
צעירה ובטוחה יותר

הטיפול ב-             לייזר ג'נסיס מיועד לסימני ההזדקנות הראשוניים
כגון פיגמנטציה, אדמומיות, קמטוטים וקמטים בפנים ובגוף ומתאים

לכל סוגי העור.
לאחר הטיפול תיתכן אדמומיות או התכהות באזור הטיפול. 

מצב זה יעבור בתוך מספר שעות או ימים, בהתאם למצב העור שלך.
לאחר סדרה של כ- 4-6** טיפולים, תוכלי לראות שיפור ניכר במראה 

ובתחושת העור שלך.
ל-            לייזר ג'נסיס פרופיל בטיחות המבטיח תופעות לוואי מינימליות. 
כל אחת יכולה ליהנות מהליך בטוח ונוח, שאינו פולשני, עם זמן החלמה 

קצר ביותר.
הטכנולוגיה בטוחה ועומדת בתקנים המחמירים בעולם בינהם

ה- FDA האמריקאי, ה - CE האירופאי ומשרד הבריאות הישראלי.

    תני לעור שלך
לזהור ולפרוח

בביטחון

לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

אחרי לפני
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xeo®

    נקובוביות מוגדלות
    אקנה פעיל וצלקות אקנה

    גוון ומרקם העור
    יבלות

*   הנוסח מובא בלשון נקבה, אך הטיפול מותאם לנשים וגברים כאחד.

** מספר הטיפולים עשוי להשתנות בהתאם למטופל/ת.



פילינג לייזר

pearl ® pearl®  fractional

טיפול לחידוש עמוק של העור באמצעות
פלטפורמת הלייזר המתקדמת בעולם

הדור הבא בחידוש העור
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תיקון, שיקום וחידוש העור
כשם שעלי הכותרת היפים בפרח דוהים ומאבדים מחיוניותם עם הזמן, 

ייתכן והעור שלך איבד מהזוהר ומהחיוניות שלו.
בטיפול אחד ניתן להחזיר לאחור שנים של נזקי שמש, קמטים וכתמי גיל

ולהשיב לך את תחושת הביטחון.

בטיפול אחד, תוכלי לראות שיפור ב:
    קמטים עמוקים

    נזקי שמש
    כתמים חומים/כתמי גיל

    צלקות

צמצמי שנים של נזק בטיפול אחד
במהלך החיים ובמשך השנים מצטברים על עורך נזקים הנגרמים מסיבות שונות כגון:

חשיפה לשמש, עישון, תזונה לקויה וכן ירידה ברמת הקולגן בעור. 
נזקים אלו באים לידי ביטוי בצורת קמטים, איכות עור ירודה, כתמים חומים, פיגמנטציה

וחוסר חיוניות.
התכונני לחוות תוצאות מדהימות שמתאפשרות הודות ללייזר העוצמתי             פילינג לייזר,

הוא פועל באופן מיידי כבר מהטיפול הראשון להשגת עור חלק, צעיר ובריא יותר.

תקני ושקמי את העור שלך
           פילינג לייזר משתמש באנרגיית לייזר על מנת לחדש

עור פגום.  אנרגיית הלייזר יוצרת גירוי של תאי העור ומעוררת את 
תכונות ההתחדשות העצמית של הגוף לסילוק התאים הפגומים 

תוך יצירת עור חדש ובריא.
במהלך הטיפול, ייתכן שתרגישי צריבה קלה בעור. 

שאלי את הרופא שלך כיצד ניתן להקל על הטיפול באמצעות 
אלחוש מקומי.  

הטיפול ב-           פילינג לייזר  אינו פולשני ואינו מצריך זמן 
החלמה ארוך.

הטכנולוגיה בטוחה ועומדת בתקנים המחמירים בעולם בינהם
ה- FDA האמריקאי, ה - CE האירופאי ומשרד הבריאות הישראלי.
הטיפול מתאים למטופלות בעלות גוון עור בהיר עד בינוני ומטפל 

במגוון רחב של מצבי עור.

חדשי את תחושת הביטחון 
בעור שלך

החליפי את הסימנים של נזקי השמש – כתמי גיל/ כתמים חומים
וקמטים עמוקים – במראה עור רך, חלק וגמיש יותר.

לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

xeo®

xeo®

xeo®     תני לעור שלך
לזהור ולפרוח

בביטחון

* הנוסח מובא בלשון נקבה, אך הטיפול מותאם לנשים וגברים כאחד.



טיפול במגוון מצבי עור מורכבים ובהצערת העור
באמצעות פלטפורמת הלייזר המתקדמת בעולם

הקו הטיפולי
          

limelight® titan® acutip™Coolglide Nd:YAG

תני לעור שלך לזהור ולפרוח בביטחון
על מנת לגלות האם הטיפול ב-                   מתאים לך, קבעי פגישת יעוץ עם הרופא שלך עוד היום

הדור הבא בחידוש העור

לעור בריא
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תיקון, שיקום וחידוש העור
כשם שהפרח עובר שינויים עם פריחתו כך גם העור שלך זקוק לשינוי מפעם לפעם. 
            מאפשר שינוי משמעותי בעור, מתאים לכל גוון ומציע טיפולים בטוחים ויעילים

למגוון רחב של מצבי עור.

תוך מספר טיפולים תוכלי לראות שיפור ב:
      קמטוטים וקמטים
      נזקי שמש, נמשים

      פיגמנטציה (כתמים חומים/כתמי גיל)
      אדמומיות בפנים

      ורידים בגוף
      נימים בפנים

לאהוב את הגיל שלך בכל זמן
כל אחת מתבגרת בצורה שונה. אצל חלק מהנשים מופיעים קמטוטים וקמטים. 
אצל אחרות סימני הזמן באים לידי ביטוי באדמומיות, כתמי גיל או כתמים חומים,

נימים או ורידים המופיעים על הגוף.  לא משנה מה מצב העור שלך,            יכול
לסייע בטשטוש סימני ההתבגרות ולטפל בנזקי שמש, קמטים,  אדמומיות, נימים

וורידים על הגוף.  הרופא שלך ידע להתאים את הטיפול הרלוונטי למצבי העור 
הספציפיים שלך.

שני את ההרגשה שלך
הטיפול ב-             מיועד לסימני ההזדקנות הראשוניים

כגון פיגמנטציה, אדמומיות, קמטוטים וקמטים בפנים ובגוף. 
לפני הטיפול, הרופא שלך יבחר את הלייזר או מקור האנרגיה 

המתאים ביותר לטיפול האישי שלך. 
ניתן גם לשלב בין מס‘ טיפולים יחד על מנת להשיג

תוצאות מיטביות.

לאחר הטיפול תיתכן אדמומיות או התכהות באזור הטיפול. 
מצב זה יעבור בתוך מספר שעות או ימים, בהתאם למצב 

העור שלך.
עם מעט איפור והגנה מפני השמש, תוכלי לחזור לפעילויות 

השגרה שלך באופן מיידי ולהרגיש שוב נפלא. 
תוך כ-2-6      טיפולים, תוכלי לראות שינוי משמעותי במראה 

ובתחושת העור שלך. 
הטכנולוגיה בטוחה ועומדת בתקנים המחמירים בעולם 

בינהם ה- FDA האמריקאי, ה - CE האירופאי ומשרד
הבריאות הישראלי.

היתרון הגדול ביותר הוא שכל אחת יכולה ליהנות מהליך 
בטוח ונוח, שאינו פולשני, עם זמן החלמה קצר ביותר.

    תני לעור שלך
לזהור ולפרוח

בביטחון

לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

אחרי לפני

xeo®

xeo®

xeo®

*   הנוסח מובא בלשון נקבה, אך הטיפול מותאם לנשים וגברים כאחד.
** מספר הטיפולים עשוי להשתנות בהתאם למטופל/ת.

**


