
Belex-08 Excellens jest  zestawem urządzeń do zabiegów kosmetycznych,
zawierającym wszystkie niezbędne funkcje: masaż prądem wysokiej często-
tliwości  (d’Arsonval),  masaż  mechaniczny  szczoteczkami  (brushing),  nawil-
żanie i oczyszczanie metodą podciśnienia, galwanizację, jonoforezę, elektro-
stymulację mięśni twarzy. W wyposażeniu urządzenia znajdują się liczne akcesoria w wygodny sposób rozmieszczone na
półeczkach. Umocowany obok aparatu paroozonator posiada specjalny wymienny układ do aromaterapii. Estetycznie wy-
konane urządzenie umieszczone jest na białym, wyposażonym w kółka statywie. Całość podłączona jest do sieci jednym
przewodem zasilającym. Funkcje oferowane przez zestaw nie tylko ułatwiają kosmetyczce wykonywanie zabiegów pie-
lęgnacyjnych, ale również pozwalają na wzbogacenie oferty gabinetu. 

Mechaniczny  masaż  przy  pomocy  wirują-
cych szczoteczek pozwala na usunięcie z
powierzchni  skóry  martwych  komórek,
stymuluje  krążenie  krwi,  polepsza  odży-
wienie  i dotlenienie  komórek.  Stosowany
jest w celu oczyszczenia, zregenerowania i
wygładzenia  skóry.  Rotacyjny  ruch
szczotek  powoduje  delikatny,  regularny
masaż,  który  w powiązaniu  z  efektem
poprawy  ukrwienia  zapewnia  głęboką
penetrację preparatów odżywczych.

Rozpylona zimna mgiełka powstaje w wy-
niku  doprowadzenia  strumienia  powietrza
do  pojemniczka  napełnionego  cieczą.
Cienką  warstwa  można  rozprowadzać  na
powierzchni  skóry  preparaty,  osiągnąć
efekt  stymulacji  nerwów,  obkurczenia
naczyń  krwionośnych,  zamknięcia  roz-
szerzonych porów skórnych.

Odsysanie wspomaga usuwanie nadmiaru
tłuszczu  i  innych  wydzielin  komórkowych
zalegających  w  porach  skórnych.  Podłą-
czona do kompresora szklana ssawka po-
woduje zasysanie powierzchni skóry, czego
efektem  jest  pobudzenie  systemu
limfatycznego i krążenia krwi.

Na  obszarach  regularnych
stosuje  się  rolkowe  elektrody
porowate,  które  poprzez  masaż

punktowy potęgują  penetrację  jonów.  Tryb  głębokiego oczyszczania  z  wy-
korzystaniem  prądu  galwanicznego  umożliwia  usuwanie  nadmiernej
wydzieliny tłuszczowej. Dostosowane do kształtu twarzy elektrody umieszczo-
ne w masce służą do jonoforezy stabilnej.

Masaż pośredni – elektroda zastąpiona
palcami  kosmetyczki  lekko  dotyka
twarzy.  Zabieg  wprowadza  efekt  tonu-
jący  i  stymulujący  włókna  mięśniowe
oraz włókna nerwowe znajdujące się w
obszarze skóry.

Zabieg  elektrostymulacji  może  być  wykonywany  ręcznie  przy
użyciu  małych  elektrod  kulkowych  lub  automatycznie  z  zasto-
sowaniem elektrod samoprzylepnych.  Delikatny prąd  pobudza-
jący poprawia napięcie mięśni twarzy.

Optymalny,  równomierny  strumień  pary  wzbogacony  olejkami
aromatycznymi ma działanie relaksujące i lecznicze.
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Funkcje aparatu Belex-08 Excellens:

 

   Układ wysokiej częstotliwości (d'Arsonval)
W wyposażeniu 4 elektrody szklane.
Możliwość dokupienia innych rodzajów szklanych elektrod.

 
   Układ do nawilżania i odsysania

Maksymalny przepływ: 12 l/min
Maksymalna siła ssania: 600 mm Hg
W wyposażeniu: 2 pojemniki na preparaty do napryskiwania,
2 szklane ssawki - okrągła i płaska.
Możliwość dokupienia innych rodzajów ssawek. 

 
   Układ do masażu mechanicznego

Zmienny kierunek wirowania
W wyposażeniu 3 szczoteczki o różnych średnicach.
Możliwość dokupienia innych rodzajów szczoteczek oraz kamienia.

 
   Prąd galwaniczny (Galwanizacja/jonoforeza labilna, stabilna, tryb

  usuwania nadmiernej wydzieliny tłuszczowej, zabiegi rewitalizujące, drenaż
  limfatyczny)
  Prąd galwaniczny o regulowanym natężeniu w zakresie od 0 do 5,00 mA
  Automatyczny wybór trybu pracy
  Możliwość  zaprogramowania do 9 inwersji polaryzacji
  W wyposażeniu m.in.: wałeczki gładkie i porowate do galwanizacji/jonoforezy
  labilnej, elektroda sferyczna i punktowa, giętkie elektrody do jonoforezy
  stabilnej dostosowane do  kształtu twarzy, maska podtrzymująca, płytki do
  galwanizacji.

 
   Gimnastyka bierna łagodna/intensywna

 Elektrostymulacja ręczna lub automatyczna
 Bipolarne impulsy prądowe

szerokość impulsu dodatniego: 200 ms
szerokość impulsu ujemnego: 200 ms

 Częstotliwość: 100 Hz (łagodna)
400Hz (intensywna)

 Czas trwania skurczu mięśnia: 0,7 s/1,1s
 Odpoczynek mięśnia pomiędzy skurczami: 1,2 s./1 s
 Poziom sygnału wyjściowego: 0 - 9,9 mA
 W wyposażeniu: elektrody jednorazowe 100 szt., żel przewodzący



PAROOZONATOR Z FUNKCJĄ AROMATERAPII

PARAMETRY TECHNICZNE
Czas parowania: 35 minut
Pojemność: 1,1 litra
Czas nagrzewania: 7,5 minut
Wymiary: wysokość - 1620 mm,
szerokość - 500 mm, długość - 500 mm
Wymiary podstawy statywu: 400 x 400 mm
Możliwość obrotu w różnych kierunkach:

360° w płaszczyźnie po-
ziomej, kąt obrotu ramienia: 80°

Waga ze statywem: 6,5 kg
Waga bez statywu: 4,5 kg
Moc: 900 VA
Napięcie zasilania: 220V AC, 50 HZ
Wymienny układ zasilania w olejki aromatyczne

EFEKTY DZIAŁANIA GORĄCEJ PARY:
- pobudzenie krążenia krwi,
- wywołanie pocenia się i tym samym usunięcie toksyn,
- rozszerzenie  porów  skórnych  i  mieszków  włosowych
umożliwiające  oczyszczenie  skóry  i  usuniecie  zaskór-
ników.

EFEKTY DZIAŁANIA OZONU:
- zwiększa natlenienie komórek i tkanek,
- posiada silne działanie bakteriobójcze, niszczy drobno-
ustroje, wywołuje efekt dezynfekcyjny.
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