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Új vákuumkészülék
arcra és testre
Elkon – Digital Pro - Vacuum az elődje mindenden jó tulaj-
donságát: a gyors és igen erős (-700mbar) vákuumképzést,
a manuális és pulzáló üzemmódot, a digitális szabályozást
megtartva, az új készülékbe több kezelőprogramot is beépí-
tettünk. Grafikus LCD kijelzőjén keresztül és intelligens szoft-
vere útján kommunikál kezelőjével, valamint ábrákkal segíti

felhasználóját,
hogy munkáját
a legnagyobb ha-
tékonysággal vé-
gezhesse. A fino-
man beállítható
vákuumérték,

a sok különféle tartozék segítségével egyaránt testen és ar-
con is nagy biztonsággal és eredményesen használható az új
Vacuum Pro készülék. Információ: (06 28) 472 129;
elkon@elkon.hu; www.elkon.hu

Elektroporézis, rádiófrekvencia,
elektromos mélytisztítás

Unica – A Perfect Skin Kft.
által forgalmazott Unica
arc- és testkezelő készülék
innovációja, a három, ön-
magában is kiváló techno-
lógia társításában rejlik.
Az elektromos mélytisztí-
tás sejtszinten hat, az io-

nok elektromos töltését stimulálva kiüríti a toxinokat a bőrből.
A tű nélküli mezoterápiával (elektroporézis) legyőzhető a bőr
barrier funkciója, bevihetők az analitikus tisztaságú hatóanyag-
ok a sejtekbe, fájdalom- és szövődménymentesen. A kapacitív
rádiófrekvencia saját biológiai működésünket hozza aktív álla-
potba, serkenti az új kollagén és elasztin termeléséért felelős
fibroblasztok anyagcseréjét. Azonnal látható eredménnyel lu-
xuskezeléseket nyújt a vendégeknek. Információ:

Multifunkcionális
testkezelőgép
Raylife • Nem szükséges több gépet be-
szerezni, hiszen van már olyan eszköz,
amely egyesíti az összes eddig használt
technológiát! A Raylife olyan multifunkciós szépségipari berendezés, amely minden testkezelési problémára
megoldást nyújt. Rádiófrekvenciával, villanó fénnyel és akusztikus hullámmal kezel a test bármely pontján.
Így a kezelések kombinációi hatalmas változatosságot mutatnak. A Raylife nemcsak egy gyönyörű dizájn mö-
gött rejlő professzionális berendezés, hanem egy koncepció, egy marketing stratégia is egyben. Hiszen a Rayli-
fe megvásárlásával Öné lesz a Raylife szakértelem is, amely folyamatosan követve a legújabb trendeket, min-

dig új tudással fejleszti a gép kezelőit. Információ: (06 28) 520 888; info@unionmed.hu; www.unionmed.hu

Almás citromos habkrém
Ilcsi Szépítő Füvek • Ez a köny-
nyed hidratáló hatású habkrém
megoldást nyújt az olajos sze-
boreás, aknés bőr szépítésére.
Használd masszírozáshoz, már-
togatott kézzel, delejezéshez
vagy a kezelés végén átkréme-
zésre. Az alma és a citrom össze-
tett hatóanyagainak köszönhe-

tően pigment- és ránckezelésnél is használhatod, igény esetén
a bőrtípusnak megfelelő olajjal dúsítva. Mindennapos használata
hidratálja és nyugtatja az aknés bőrt, emellett bőrfeszesítő és eny-
hén halványító hatású. Információ: (06 1) 322 3964;
info@ilcsi.hu; www.ilcsi.com
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A mézemulzió új dimenzióba
helyezi a depilálást

Sens’x • Hatékony, kíméle-
tes, és természetes megoldás
a nem kívánt testszőrzet eltá-
volítására . Az eljárás a méz
jótékony enzimjeinek köszön-
hetően irritációmentes, bár-
milyen színű, hosszúságú, és
erősségű szőrt eltávolít. Lágy
és intim testrészeken kifeje-

zetten ajánlott! Minden évszakban, minden testrészen, min-
den életkorban alkalmazható!
A technikának köszönhetően megszünteti a szőrtüszőgyul-
ladást, az új szőrszálak növekedési ideje meghosszabbodik,
rendszeres használattal a szőrzet gyengül, majd ritkul.
Ha fontosak a vendégeid, szereted a megújulást, és szolgálta-
tásaid folyamatos bővítése a célod, válaszd a minőséget és
profizmust! Válaszd a mézemulziót! Információ:
(06 30) 377 9812; info@sensx.com; www.sensx.com;
iwiw: a Sens’x mézemulziós Csapat


