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הפתרון המלא למגוון בעיות עור אסתטיות
  RuVY Touch לטיפול בפיגמנטציה גם לבעלי עור כהה 

Gold Toning לטיפול באדמומיות

Laser Toning לטיפול במלזמה

הסרת קעקועים

חידוש והצערת העור

כתמי גיל ושמש

 כתמים מולדים

חדש

חדש

טכנולוגיה מתקדמת להסרת קעקועים 

איך זה עובד? 
אנרגיית הלייזר מכוונת לחלקיקי הדיו ובאמצעות 

אפקט אקוסטי מכני, המנפץ את הפיגמנט לשברים, 
הגוף מזהה אותם כפסולת ומסלק אותם באמצעות 

מערכת הלימפה.

עם SPECTRA, ניתן להסיר ביעילות את כל סוגי 
הקעקועים הצבעוניים ביעילות על ידי שימוש 

בארבעת אורכי הגל של המכשיר.

* מסיר קעקועים בכל הצבעים
* פחות כאב ופחות צלקות

הפתרון האולטימטיבי להצערת העור

אם גם אתם סובלים מנקבוביות פעורות וקמטוטים, 
טיפול עם SPECTRA הוא הפתרון המושלם עבורכם 

לחידוש והצערת העור.

* הליך מהיר, ללא כאב וללא זמן החלמה 
* תודות לטכנולוגיה המתקדמת ניתן לבצע טיפולים 

בספקטרה בכל עונות השנה 

קעקוע

באדיבות ד"ר מ. וורנר, MD, ארה"ב

אחרילפני

נקבוביות פעורות וסבוריאה
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)FDA  הפתרון הבטוח והיעיל )מאושר
לטיפול במלזמה

בשיטת הטיפול החדשה של SPECTRA המשתמשת 
בטכנולוגיית הפעימה הכפולה )QPTP( ישנו יתרון 

קליני מובהק לטיפול במלזמה לכל גווני העור. 

הטיפול במזלמה באמצעות טכנולוגית QS באורך 
גל 1064nm מסייע להבהיר את פיגמנטציית 

המלזמה ע"י פגיעה סלקטיבית בתאי המלנין 
באמצעות אנרגיית הלייזר ומפחית את שיעור 

ההשנות.

כתמי גיל שמש ונמשים 
RuVYTouch VS 532

טיפול בלייזר לטיפול במלזמה ושיפור גוון העור

באדיבות ד"ר ס.א. מירסמאילי, MD, אירן

לפני Courtesy of T. C. Huang, MD, Taiwan

לפני
על  בולט  באופן  פרושים  הנמשים 
הפנים  של  הימין  הצד  הפנים.  כל 
טופל ב- 532 ננומטר והצד השמאל

ב- 660 ננומטר.

טיפול
כלי הדם מתחת לאזור שטופלו ב- 

532 ננומטר נפגעים.
משאיר  ננומטר   660 זאת,  לעומת 

את כלי הדם שלמים.

אחרי
PIH ותופעות לוואי אחרות מופיעות 
לעיתים באזורים המטופלים ב-532 

ננומטר בבעלי גוון עור כהה.
מסיר  ננומטר   660 זאת,  לעומת 
נמשים ביעילות רבה, אך עם סיכון 

מינימלי לתופעות לוואי.

532 nm 660 nm

כתמי פיגמנטציה

באדיבות ד"ר ט.ק. הואנג, MD, טייוואן

אחריאחרילפני

Gold Toning
לטיפול באדמומיות

Laser Toning לטיפול
במלזמה ושיפור גוון העור

“A low fluence Q-switched Nd:YAG laser modifies the 3D structure of melanocyte 
and ultrastructure of melanosome by subcellular-selective photothermolysis” 
Journal of Electron Microscopy 60(1): 11–18 (2011)

לפני
במטופלי מלזמה המלונוציט

נמתח משכבת הבסיס לכיוון 
 השכבה הגרגירית.

אחרי
המבנה התלת מימדי של 

המלונוציט לאחר טיפול בלייזר 
עדיין קיים, אך יכולתו להעביר 

מלנין לקרטינוציטים )תאי העור( 
הצטמצמה באופן משמעותי.

פתרון כולל לאדמומיות ואקנה
GOLD TONING

בשימוש באורך הגל 595nm מסייעת בהפחתת 
התגובה הדלקתית במקרים של אקנה פעיל 

ובאדמומיות שלאחר אקנה או רוזציאה.  לאורך 
הגל 595nm )לייזר צהוב( ספיגה גבוהה של 

האנרגיה בכלי הדם. יתרון טכנולוגי זה מאפשר 
הרגעת התגובה הדלקתית וצמצום כלי הדם באזור 

המטופל.

* פתרון חדשני ויעיל  לטיפול באדמומיות בעקבות 
תגובה דלקתית 

אדמומיות לאחר אקנה

באדיבות ד"ר רטצ'אטהורן פנצ'אפרטיפ, MD, תאילנד

אחרילפני

לפני
אקנה דלקתי בשלב פעיל, 

אדמומיות לאחר אקנה עדיין 
קיימת.

טיפול
אזור הטיפול מוקרן באור הצהוב 

ב-595 ננומטר.

אחרי
האקנה הדלקתי דעך והאדמומיות 

לאחר האקנה משתפרת.

אדמומיות המופיעה לאחר אקנה
אקנה דלקתי

הטיפול הבטוח ביותר להסרת כתמי גיל, 
שמש ונמשים, גם לבעלי גוון עור כהה

להסרת  הוכחה  שבטיחותו  טיפול  הוא   RuVY Touch
)יעיל   660nm ייחודי,  גל  אורך  באמצעות  פיגמנטים 
באופן  מפחית  זה  גל  אורך   .)532nm גל  אורך  כמו 
לאחר  לוואי  לתופעות  האפשרות  את  משמעותי 
הטיפול, כגון PIH, ובטוח לשימוש לבעלי גוון עור כהה.

* בספקטרה ניתן לבצע הסרת כתמי גיל, שמש
ונמשים בשני אורכי הגל. השילוב הייחודי מאפשר 

לרופא לבצע התאמה אופטימלית לעורו של 
המטופל במקסימום בטיחות. 
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המטופל במקסימום בטיחות. 



RuVY Touch
לטיפול בנמשים

SPECTRA

למידע נוסף:
www.international.lutronic.com/spectraxt

Courtesy of S.B. Cho, MD, South Korea

חדש

הפתרון המלא למגוון בעיות עור אסתטיות
  RuVY Touch לטיפול בפיגמנטציה גם לבעלי עור כהה 

Gold Toning לטיפול באדמומיות

Laser Toning לטיפול במלזמה

הסרת קעקועים

חידוש והצערת העור

כתמי גיל ושמש

 כתמים מולדים

חדש

חדש

טכנולוגיה מתקדמת להסרת קעקועים 

איך זה עובד? 
אנרגיית הלייזר מכוונת לחלקיקי הדיו ובאמצעות 

אפקט אקוסטי מכני, המנפץ את הפיגמנט לשברים, 
הגוף מזהה אותם כפסולת ומסלק אותם באמצעות 

מערכת הלימפה.

עם SPECTRA, ניתן להסיר ביעילות את כל סוגי 
הקעקועים הצבעוניים ביעילות על ידי שימוש 

בארבעת אורכי הגל של המכשיר.

* מסיר קעקועים בכל הצבעים
* פחות כאב ופחות צלקות

הפתרון האולטימטיבי להצערת העור

אם גם אתם סובלים מנקבוביות פעורות וקמטוטים, 
טיפול עם SPECTRA הוא הפתרון המושלם עבורכם 

לחידוש והצערת העור.

* הליך מהיר, ללא כאב וללא זמן החלמה 
* תודות לטכנולוגיה המתקדמת ניתן לבצע טיפולים 

בספקטרה בכל עונות השנה 

קעקוע

באדיבות ד"ר מ. וורנר, MD, ארה"ב

אחרילפני

נקבוביות פעורות וסבוריאה

באדיבות ד"ר ס.ב. צ'ו, MD, דרום קוריאה

אחרילפני

©2018, קבוצת חברות LUTRONIC כל הזכויות שמורות. LUTRONIC, הלוגו של LUTRONIC ו-SPECTRA הם סימנים 

LUTRONIC. המפרטים עשויים להשתנות  או סימנים מסחריים רשומים של קבוצת החברות  מסחריים 
ללא הודעה מוקדמת. מוצר זה או השימוש במוצר זה מוגן על ידי פטנט אחד או יותר בארצות הברית 
בלבד. בינ"ל  לשימוש   Spectra XT-Patient-BR-20180312 ממתינות.  לפטנט  בקשות  ע"י  או  זרות  ובמדינות 

שיפור איכות העורהסרת קעקועים
ללא זמן החלמה

האירופאי   CE ה-   ,FDA המחמיר  האמריקאי  התקן  בעל  המכשיר 
אמ״ר של משרד  לאישור  בכפוף  הישראלי.  הבריאות  ואישור משרד 

הבריאות המכשיר משווק לרופאים, מרפאות ובתי חולים בלבד.

למידע נוסף סרקו את הקוד

משווק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות

09-7760300  ami-medical-aesthetics.co.il  amiweb@ami.co.il

חפשו אותנו ב:
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09-7760300  ami-medical-aesthetics.co.il  amiweb@ami.co.il

חפשו אותנו ב:



 Hollywood Peel קבוצת חברות(. השם( LUTRONIC ,2017©
 .LUTRONIC והלוגו הם סימני מסחר של תאגיד

“Hollywood Laser Peel ידוע גם בשם פילינג לייזר ספקטרה.”

האם נדרש זמן החלמה לאחר הטיפול?
לא, אפשר לחזור לפעילות רגילה מיד בתום הטיפול.

האם הטיפול כואב?
ישנה  לעיתים  או הרדמה.  ואינו מצריך אלחוש  כואב  אינו  הטיפול 

תחושת חום או עקצוצים קלים על פני העור. 

לכמה טיפולים אזדקק?
מדי  לבצע  שניתן  עדין  טיפול  הוא   Hollywood Laser Peel
שבועיים, מדי חודש, או אפילו באופן חד-פעמי לפני אירוע מיוחד, 

בהתאם לתוצאות שתרצו לקבל. 

המלצתנו לסדרת טיפולים: 
לקבלת עור זוהר לפני אירוע - מומלץ לבצע את הטיפול יום או 

יומיים לפני האירוע.

לעידוד גירוי הקולגן לאורך זמן,ולקבלת גוון עור אחיד,
צעיר וחלק - מומלץ לבצע את הטיפול אחת לחודש

להיות יפה וזוהרת,
      ממש כמו כוכבת 

שאלות?

הבריאות  משרד  ואישור  האירופאי   CE ה-  תקן  בעל  המכשיר 
המכשיר  הבריאות  משרד  של  אמ״ר  לאישור  בכפוף  הישראלי. 

משווק לרופאים, מרפאות ובתי חולים בלבד.

למידע נוסף
סרקו את הקוד

משווק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות

09-7760300  ami-medical-aesthetics.co.il  amiweb@ami.co.il

חפשו אותנו ב:



מהו טיפול
?Hollywood Laser Peel ®         

Hollywood Laser Peel הינו טיפול ייחודי ללא 
כאב וללא זמן החלמה, הנותן תוצאה מיידית של עור 

קורן וזוהר. זו הסיבה שהוא הפך לאחד הטיפולים 
המוכרים והמבוקשים בעולם. 

הטיפול קיבל את שמו בזכות הפופולריות הרבה שלו 
בקרב כוכבי הוליווד, כהכנה לקראת טקס האוסקר 

והופעה על השטיח האדום. 
מאז הוא הפך למבוקש בקרב כלות לקראת ערב 

חתונתן ולקראת כל אירוע מיוחד.
מטופלים שעברו את הטיפול דיווחו על הפחתה 

בצורך לשים מייק אפ ואיפור, ורובם חוזרים על 
הטיפול באופן קבוע כחלק משגרת הטיפוח 

החודשית שלהם.

יתרונות טיפול
Hollywood Laser Peel ®         

שיפור מרקם וגוון העור 

מראה עור זוהר ורענן 

עור חלק ונעים למגע 

הפחתת קמטוטים

ללא תקופת החלמה 

בטוח לכל סוגי העור 

מעודד ייצור קולגן 

ללא כאב 

כיצד עובד טיפול
?Hollywood Laser Peel ®         

אנרגיית הלייזר פועלת בשתי דרכים:

1. חימום באמצעות הלייזר של המלנין )פיגמנטציה(
שבתוך התא, המפרקת אותו כך שייעלם בצורה

טבעית.

2. חימום של עומק שכבת הדרמיס, שגורם לעור
להתכווץ ומעודד יצור קולגן.

הטיפול עדין מספיק על מנת שניתן יהיה לחזור עליו 
מדי חודש. בכל טיפול תבחינו בשיפור מראה העור, 

ובזכות עידוד יצור הקולגן נשמר המראה הצעיר. 

למה עלי לצפות במהלך  טיפול
?Hollywood Laser Peel ®         

1. בשלב הראשון מורחים על העור שכבה דקה של
קרם קרבון )פחם(. לאחר המתנה של 10-15 דקות

וייבוש מלא, פעולת הלייזר תקבע את שכבת הפחם
לעור.

2. בזמן פעולת הלייזר ישמעו קולות "פצפוץ", ותרגישו
עקצוץ קל או חום בזמן שהלייזר יסיר את שכבת 

הקרבון ביחד עם שכבה דקה מאוד של העור.

3. ההליך כולו אורך עד 30 דקות לכל היותר.
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אנרגיית הלייזר פועלת בשתי דרכים:

1. חימום באמצעות הלייזר של המלנין )פיגמנטציה(
שבתוך התא, המפרקת אותו כך שייעלם בצורה

טבעית.

2. חימום של עומק שכבת הדרמיס, שגורם לעור
להתכווץ ומעודד יצור קולגן.

הטיפול עדין מספיק על מנת שניתן יהיה לחזור עליו 
מדי חודש. בכל טיפול תבחינו בשיפור מראה העור, 

ובזכות עידוד יצור הקולגן נשמר המראה הצעיר. 

למה עלי לצפות במהלך  טיפול
?Hollywood Laser Peel ®         

1. בשלב הראשון מורחים על העור שכבה דקה של
קרם קרבון )פחם(. לאחר המתנה של 10-15 דקות

וייבוש מלא, פעולת הלייזר תקבע את שכבת הפחם
לעור.

2. בזמן פעולת הלייזר ישמעו קולות "פצפוץ", ותרגישו
עקצוץ קל או חום בזמן שהלייזר יסיר את שכבת 

הקרבון ביחד עם שכבה דקה מאוד של העור.

3. ההליך כולו אורך עד 30 דקות לכל היותר.



 Hollywood Peel קבוצת חברות(. השם( LUTRONIC ,2017©
 .LUTRONIC והלוגו הם סימני מסחר של תאגיד

“Hollywood Laser Peel ידוע גם בשם פילינג לייזר ספקטרה.”

האם נדרש זמן החלמה לאחר הטיפול?
לא, אפשר לחזור לפעילות רגילה מיד בתום הטיפול.

האם הטיפול כואב?
ישנה  לעיתים  או הרדמה.  ואינו מצריך אלחוש  כואב  אינו  הטיפול 

תחושת חום או עקצוצים קלים על פני העור. 

לכמה טיפולים אזדקק?
מדי  לבצע  שניתן  עדין  טיפול  הוא   Hollywood Laser Peel
שבועיים, מדי חודש, או אפילו באופן חד-פעמי לפני אירוע מיוחד, 

בהתאם לתוצאות שתרצו לקבל. 

המלצתנו לסדרת טיפולים: 
לקבלת עור זוהר לפני אירוע - מומלץ לבצע את הטיפול יום או 

יומיים לפני האירוע.

לעידוד גירוי הקולגן לאורך זמן,ולקבלת גוון עור אחיד,
צעיר וחלק - מומלץ לבצע את הטיפול אחת לחודש

להיות יפה וזוהרת,
      ממש כמו כוכבת 

שאלות?

הבריאות  משרד  ואישור  האירופאי   CE ה-  תקן  בעל  המכשיר 
המכשיר  הבריאות  משרד  של  אמ״ר  לאישור  בכפוף  הישראלי. 

משווק לרופאים, מרפאות ובתי חולים בלבד.

למידע נוסף
סרקו את הקוד

משווק בלעדית ע"י אמי טכנולוגיות

09-7760300  ami-medical-aesthetics.co.il  amiweb@ami.co.il

חפשו אותנו ב:


