
SKINLIGHT wszechstronne odmładzanie twarzy

SKINLIGHT nr kat. 1625
Drenaż, mikrodemabrazja
maksymalne ciśnienie:  750 mBar

Elektroporacja
częstotliwość wyjściowa: 2,5 kHz
częstotliwość modulacji: 1,6÷2,2 Hz

Maska hydrożelowa
częstotliwość wyjściowa: 2,5 kHz
częstotliwość modulacji: 2÷25 Hz

Maska LED
długość fali:  617 nm
intensywność światła:  17,6 lm (400 mW)

Kriolift
temperatura głowicy:  max -10˚C

Wymiary:   wysokość  1150 mm
 szerokość  660 mm
 głębokość  550 mm
Waga:     aparat  10 kg
                stelaż  13 kg

SlandiCo®, 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 12, tel. 22 7239019
www.sorisa.pl

Efekty elektroporacji Dermactif. Po 8 zabiegach.



SKINLIGHT jest najnowocześniejszym wielofunkcyjnym aparatem do zabiegów odmładzających 
twarz. Zaawansowana technologia i połączenie w jednym urządzeniu różnorodnych technik 
sprawiają, iż SKINLIGHT jest perfekcyjnym narzędziem umożliwiającym skuteczne stawianie czoła 
problemom związanym ze starzeniem skóry: zmarszczkami, utratą elastyczności, zmianami 
pigmentacyjnymi i odwodnieniem.
SKINLIGHT pozwala na stosowanie 
zapisanych w pamięci programów 
zabiegowych lub indywidualne wyko-
rzystywanie dostępnych w urządzeniu 
technik.

 drenaż limfatyczny
Te�onowe końcówki głowic do drenażu 
limfatycznego idealnie dopasowują się 
do każdej powierzchni i gwarantują 
uzyskanie doskonałych efektów. Drenaż 
limfatyczny twarzy sprawia, że obrzmienia, 
które gromadzą się szczególnie wokół 
oczu, czy też szyi są likwidowane, 
twarz jest wypoczęta i ma młodszy 
wygląd.

 mezoterapia bezigłowa
SKINLIGHT posiada funkcję elektroporacji. W trakcie 
elektroporacji modulowany prąd średniej częstotliwości 
(MMF) powoduje chwilowe i odwracalne otwarcie 
mikroporów umożliwiając wprowadzenie aktywnych 
składników do głębszych warstw skóry. Zabieg daje 
znakomity efekt nawilżenia i odmłodzenia.

 fotoporacja, fotoelektroporacja, fototerapia (hydrożelowa maska przewodząca
      + światło LED)
SKINLIGHT wyposażony jest w funkcje fotoporacji, 
fotoelektroporacji i fototerapii. Posiadająca właściwości 
przewodzące hydrożelowa maska zawiera w swoim składzie 
m.in. witaminę E, antyoxydant o doskonałych właściwościach 
nawilżających oraz kwas hialuronowy. Sztywna maska emituje 
czerwone światło LED (617 nm). Światło stymuluje syntezę 
kolagenu i pobudza mikrokrążenie, zwiększa penetrację 
aktywnych składników zawartych w nawilżającej masce 
hydrożelowej HydroCare.  

 kriolift
Funkcja krioliftu wywołuje efekt obkurczenia naczyń, poprawy 
mikrokrążenia i dotlenienia skóry. Doskonała metoda 
ujędrnienia zwiotczałej, zmęczonej skóry, powodująca 
wzrost jej napięcia i sprężystości. Głowica osiąga 
temperaturę do -10˚C. 

 pomiar nawilżenia skóry
Funkcja pomiaru stopnia 
nawilżenia skóry umożliwia 
wykonanie testu potwierdzającego 
skuteczność terapii.
Rekomendowane jest wykonanie 
pomiaru nawilżenia przed 
rozpoczęciem zabiegu oraz po 
jego zakończeniu.
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 mikrodermabrazja diamentowa
Dzięki właściwościom �zycznym diamentu oraz 
głowicy ssącej z metalowymi wymiennymi 
końcówkami SKINLIGHT umożliwia wykonanie 
szybkiej mikrodermabrazji - bezbolesnego 
mechanicznego oczyszczania, wygładzenia i 
regeneracji skóry. Mikrodermabrazja stosowana 
jest do peelingu, usuwania zaskórników, 
prosaków i zrogowaceń, redukcji blizn 
potrądzikowych, w zabiegach oczyszczających dla 
skór tłustych, zabiegach odmładzających i przy 
problemach pigmentacyjnych.


