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NOVA GROUP
PROFESJONALNA OFERTA
DLA KLINIK I GABINETÓW

Nova Group jest jedną z największych firm dostarczających innowacyjne,
kompleksowe rozwiązania dla branży medycyny estetycznej oraz kosmetologicznej. Stawiamy na najlepsze światowe rozwiązania cenionych
producentów, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu bezpieczne,
sprawdzone technologie, na miarę XXI wieku.
Mamy ogromną przyjemność przedstawić w krótkim zarysie, najważniejsze
obszary działania firmy oraz nasze największe atuty:

BOGATE KNOW-HOW

Jesteśmy z Państwem już ponad 35 lat, w tym czasie zdobyliśmy kluczowe
na rynku kompetencje, dzięki którym oferujemy najlepsze rozwiązania.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam efektywnie współpracować
z najlepszymi klinikami i gabinetami medycyny estetycznej, skutecznie
doradzając i wspierając je, na każdym etapie rozwoju biznesu.

NAJLEPSZE ŚWIATOWE MARKI

W naszym portfolio znajdują się ściśle wyselekcjonowane marki, których
wybór poparty jest dogłębną znajomość branży medycyny estetycznej
oraz kosmetologicznej, jak również wieloma analizami rynków i potrzeb
Państwa pacjentów. Jako dostawca wyposażenia i produktów dla wiodących
klinik i gabinetów stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. W naszym portfolio
znajdziecie Państwo światowe marki m.in. Asclepion, Candela,
Gharieni, Seoulinmedicare, Mantis, Maria Galland, Skeyndor, Arosha,
Kurland i Scens.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Oferujemy najnowocześniejsze lasery medyczne (m.in Er:YAG, Nd:YAG,
CO2, diodowe), w tym rewolucyjne rozwiązania, jakimi są lasery
MEDIOSTAR
MONOLITH
i
GENTLE
PRO;
wielofunkcyjne
platformy
i
urządzenia
zabiegowe
(m.in.
IPL,
RF,
HIFU),
w tym znane na całym świecie urządzenie VelaShape III.
Naszą
ofertę
doskonale
uzupełniają
aparaty
kosmetologiczne
oraz nowoczesne komfortowe fotele i leżanki zabiegowe.

TEAM EKSPERTÓW

Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych specjalistów. Dodatkowo,
wspiera nas zespół lekarzy i ekspertów, przyczyniając się do rozwoju
oferowanych przez nas rozwiązań, co pozwala nam na wprowadzanie
na rynek najbardziej pożądanych technologii, zawsze o „krok przed
konkurencją”.
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SILNY WIZERUNEK
FIRMY I MAREK

KAMPANIE MARKETINGOWE

Każda marka, z portfolio Nova Group, posiada odpowiednie wsparcie marketingowe. Nasza strategia
zakłada systematyczne i długoterminowe prowadzenie
działań z zakresu promocji oraz public relations.
Dzięki wykorzystania różnych kanałów komunikacji
budujemy świadomość produktów i wspieramy rozwój
biznesów naszych Klientów.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Dzięki prowadzeniu kampanii medialnej, w kluczowych
tytułach branżowych oraz life’stylowych, skutecznie
pokazujemy atuty naszych produktów oraz przewagi
konkurencyjne naszych Klientów.

DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS

Organizujemy spotkania i konferencje prasowe,
publikujemy artykuły i informacje prasowe, jak również
wywiady z ekspertami i ich komentarze tematyczne.
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SILNY WIZERUNEK
FIRMY I MARKI

INTERNET

Dzięki dynamicznemu rozwojowi kanałów social media
oraz posiadaniu kilkunastu profili na Facebook’u i stron
www skutecznie ale też szybko docieramy z informacją
do grupy docelowej. Stawiamy również na interakcję,
wsłuchując się w informację zwrotną.

KONFERENCJE I KONGRESY

Informujemy, edukujemy i doradzamy. Bierzemy udział
w największych targach i kongresach ale też systematycznie organizujemy własne, niezwykle ciekawe
wydarzenia – w formie konferencji, eventów i szkoleń.

MATERIAŁY GRAFICZNE

Oferujemy szerokie wsparcie w postaci różnorodnych
materiałów graficznych: ulotek, katalogów i folderów,
które w atrakcyjnej formie prezentują urządzenia
i budują świadomość marek wśród klientów.

4

SPIS TREŚCI
O NAS__________________________________________________________ 3
ZESTAWIENIE URZĄDZENIA & ZABIEGI _______________________ 6
MEDIOSTAR MONOLITH _____________________________________ 8
MCL31 DERMABLATE JULIET&ROMEO _____________________ 10
PICO STAR __________________________________________________ 12
RODZINA LASERÓW NANOSTAR __________________________ 14
FINEXEL EVERO _____________________________________________ 16
QUADROSTAR PRO YELLOW _________________________________ 18
EVA _________________________________________________________ 20
LIFTERA ADVANCE __________________________________________ 22
LIFTERA VISION _____________________________________________ 26
PLASMA BT __________________________________________________ 28
MANTIS MR991 _____________________________________________ 30
PROCARE XP_________________________________________________ 32
PRBODY _____________________________________________________ 33
PROFACIAL _________________________________________________ 34
WAVESHAPE 2.2 ____________________________________________ 35
FOTELE GHARIENI _________________________________________ 36
NOON COSMETICS ________________________________________ 44
AROSHA MATRIXTECH & BIOCELULOZA __________________ 45
AROSHA LX9 ______________________________________________ 46
SKIN DIAGNOSIS ___________________________________________ 47

5

••

•••

•••

•••

PICO Star

•••

•••

NanoStar

•••

•••

Finexel Evero
Quadrostar Pro Yellow

•••

•••

•••

•

••
••

•••

•••

•••

•••

••

••

••

EVA
Liftera Advance

•••

•••

•••

•••

Liftera Vision

•••

•••

•••

•••

•••

Plasma BT

••

Mantis MR991
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ProBody
ProFacial
WAVESHAPE 2.2
AROSHA LX9
Skin Diagnosis

6

Tatuaże

Resurfacing
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Melasma

Przebarwienia
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MCL31 Dermablate
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Mediostar Monolith

Lifting powiek

Lifting twarzy

URZĄDZENIA & ZABIEGI

•

••

•••

•••
••
••

•••
••
••

•••

•••

•••

•••

••

•

•

•••
Epilacja laserowa
Grzybica paznokci
Łuszczyca

•••
•••
•••

•••

•

•••

••

•••

•••
•••
•••

•••
•••

•••
•••
••
•••
••

•••

•••

•••

••

••

•••

•••

•••

••
Diagnostyka skóry

Elektrostymulacja mięśni

Pielęgnacja skóry twarzy

Leczenie chrapania
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Ginekologia estetyczna
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Usuwanie zmian skórnych

Trądzik

Cienie pod oczami

Naczynka na nogach

Drenaż

Wyszczuplanie

Ujędrnienie ciała

Cellulit

Makijaż permanentny
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MEDIOSTAR MONOLITH

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY LASER EPILACYJNY NA RYNKU

TECHNOLOGIA
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
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MeDioStar® Monolith - laser diodowy VI generacji od jednego z liderów rynku - Asclepion Laser
Technologies (Niemcy)
Największa
innowacja
technologiczna,
wyróżniająca się maksymalną mocą, najkrótszymi
impulsami, największą gamą głowic zabiegowych
Jedyna w swoim rodzaju technologia diodowa,
o długości fali 810/940 nm, zmiennej długości
impulsu (3-400 ms) i wysoce wydajnym systemie
chłodzenia, gwarantuje bezpieczne zabiegi dla
wszystkich fototypów skóry (I-VI)
Dzięki mocy do 5000 Watów i plamce o wielkości
10cm2 umożliwia głębszą penetrację tak, aby
skutecznie zniszczyć głęboko osadzone mieszki
włosowe
Perfekcyjny tryb dynamiczny umożliwia pracę
krótkimi impulsami z wysoką częstotliwością 20Hz.
MeDioStar® Monolith sprawia, że zabieg
jest skuteczniejszy, szybszy i delikatniejszy
niż kiedykolwiek wcześniej
Nowoczesna technika głowic zabiegowych Monolith - to unikalne rozwiązanie na skalę światową!
Do głowic dostępne są higieniczne nakładki
jednorazowe
Unikalny system chłodzenia naskórka 360⁰
Technologia TAPER gwarantująca jednolity profil
plamki (tzw. Flat-Top)
Nowoczesne oprogramowanie z zaawansowanymi programami zabiegowymi dla początkujących
i ekspertów
Nowe sterowanie bezprzewodowe

ZALETY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GŁOWICE

Najmocniejszy laser na rynku z mocą maksymalną 5000 W
Bezbolesne zabiegi epilacji przez cały rok
Szeroki wybór głowic zabiegowych o wielkości plamki od 1 do 10 cm2
Dwie długości fali dla jeszcze lepszych efektów
Nowe rękojeści Monolith
Bezprzewodowy włącznik nożny
Zupełnie nowy interface użytkownika z polską wersją językową
Zdalny serwis online
System chłodzenia naskórka 360⁰ z funkcją kontroli temperatury
Jednorodny profil plamki, dzięki specjalnej technologii TAPER
Jednorazowe, higieniczne nakładki
Czujnik przeciwwstrząsowy w głowicy
Możliwość rozbudowy o kolejne głowice dla poszerzenia portfolio
zabiegowego
Brak elementów eksploatacyjnych
Specjalny system 2 portów na głowice

Monolith S (1 cm2)

Monolith M (1,5 cm2)

WSKAZANIA
Dermatologia i medycyna estetyczna
• Epilacja laserowa
• Zamykanie rozszerzonych naczynek
• Leczenie trądziku aktywnego
• Fotoodmładzanie
• Wybielanie i napinanie skóry
• Leczenie grzybicy paznokci
• Termolifting
• Leczenie łuszczycy (wkrótce)

Monolith L (3 cm2)

Monolith XL (10 cm2)

Głowica z nakładkami higienicznymi

PRZYKŁADY
ALX

VAS
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MCL31 DERMABLATE
JULIET & ROMEO

NAJBARDZIEJ POŻĄDANY LASER Er:YAG NA ŚWIECIE

TECHNOLOGIA
•
•

•

•

•

•
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Laser Er:YAG - “złoty standard” w zabiegach
dermatologicznych
Laser Er:YAG MCL31 Dermablate umożliwia
ablację tkanki z dokładnością do pojedynczych
µm (1/1000 mm). Tak duża precyzja może być
wykorzystana zarówno w zabiegach ablacyjnych,
jak i frakcyjnych. Umożliwia bezpieczne i delikatne
usunięcie szerokiego zakresu zmian skórnych,
na poziomie naskórkowym i skóry właściwej,
jak również efektywne zabiegi fotoodmładzania
Długość fali lasera Er:YAG odpowiada pikowi
absorpcji wody, która jest głównym składnikiem
skóry. Dostarczona energia powoduje prawie
natychmiastowe odparowanie tkanki
Innowacyjny
MCL31 Dermablate oferuje
zdecydowanie krótszy okres gojenia w stosunku
do lasera CO2 (czas na reepitalizację, obrzęk,
zaczerwienie). Dzięki temu, że ograniczony jest efekt
termiczny, zabieg wykonywany laserem Er:YAG
jest znacznie mniej bolesny niż laserem CO2
Bezpieczeństwo zabiegowe sprawia, że laser
Er:YAG jest najlepszym wyborem w delikatnych
obszarach takich jak: okolice oczu, czy nawet
szyja, dekolt, dłonie
Wbudowany ewakuator dymu, współpracujący
z głowicami, zapewnia najbardziej skuteczną
filtrację. Dzięki temu operator jest zabezpieczony
przed ryzykiem wdychania odparowanych tkanek,
a także jakość powietrza w pomieszczeniu w trakcie i po zabiegu jest zdecydowanie lepsza niż
nawet korzystając z wolnostojących ewakuatorów

ZALETY
Dermablate MCL31
• Szybki, precyzyjny, zapewniający bezpieczne zabiegi
• Możliwość regulacji długości impulsów
• Głowica z mikrosoczewką z regulowaną obszarem pokrycia obszaru
• Tryb koagulacji i wbudowany ewakuator dymu
JULIET
• Unikalne leczenie dwuetapowe (faza ablacyjna & termiczna)
• Szybko, delikatnie i minimalnie inwazyjnie
• Zabiegi trwające mniej niż 15 minut
• Nie wymaga znieczulenia z minimalnym okres rekonwalescencji
• Zauważalna poprawa już po pierwszym zabiegu
• Jednorazowe głowice SteriSpot
ROMEO
• Ambulatoryjna procedura
• Zabiegi trwające mniej niż 2 minuty
• Nie wymaga znieczulenia z minimalnym okres rekonwalescencji

GŁOWICE

Głowice ablacyjne VarioTEAM (1-6
mm) & VarioTEAMT XL (8 - 12 mm)

Głowica frakcyjna MicroSpot
(13 x 13 mm2)

WSKAZANIA
•

•

•
•

Dermatologia i medycyna estetyczna: Usuwanie włókniaków, brodawek,
przebarwień, plam słonecznych, zmian barwnikowych typu “nevi spili”, blizn,
syringoma, kępek żółtych stwardnień guzowatych (adenoma sebaceum),
blizn potrądzikowych, zmian pigmentacyjnych typu cafe-au-lait, zmian naskórkowych, płaskich blizn, brodawek łojotokowych. Delikatny peeling, napinanie skóry,
resurfacing skóry, zmarszczki w okolicy oczu, zmarszczki w okolicy ust,
blizny potrądzikowe, redukcja blizn, Laserowa terapia Fotodynamiczna
(PhotoDynamic Therapy)
Ginekologia: Łagodne wysiłkowe nietrzymanie moczu, objawy atrofii pochwy,
objawy menopauzalnego zespołu moczowo-płciowego (GSM), suchość pochwy,
pieczenie i swędzenie, dyspareunia, zabiegi poprawy elastyczności i napięcia
(VRS)
Laryngologia: Zabiegi leczenia chrapania
Chirurgia: Cięcie

PRZYKŁADY

Głowica ginekologiczna SteriSpot

Głowica laryngologiczna Romeo

Głowica chirurgiczna Cut
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PICO STAR

NAJMOCNIEJSZY LASER PIKOSEKUNDOWY

TECHNOLOGIA
•

•

•

•
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PicoStar
wykorzystuje
najnowocześniejszą
technologię, generując impulsy o najwyższej
mocy szczytowej i najkrótszym czasie impulsu,
poniżej 300 ps, zapewniając najbardziej efektywne
zabiegi pigmentacyjne i usuwania wielokolorowych
tatuaży. System laserowy może, przez długi czas,
pracować z dużą szybkością i bez konieczności
generacji pre-impulsów. To sprawia, że jest to
jeden z najszybszych i najbardziej niezawodnych
laserów pikosekundowych na rynku
Ultrakrótkie impulsy umożliwiają rozerwanie
pigmentu, bez jakichkolwiek termicznych efektów ubocznych czy blizn. Podnosi to znaczenie
komfort pacjenta i zapewnia wyższą elastyczność
i skuteczność
PicoStar posiada ergonomiczną, precyzyjną
i lekką rękojeść z funkcją Zoom, wykonaną
ze stali nierdzewnej, co ułatwia łatwą obsługę
i czyszczenie. Dzięki obrotowemu pierścieniowi
mamy możliwość płynnej regulacji wielkości
plamki bez zmiany końcówki. Zapewnia to
elastyczność pracy na większych i mniejszych
obszarach z maksymalnym stopniem precyzji
PicoStar jest wyposażony w duży, przejrzysty
i łatwy w użyciu dotykowy ekran LCD 10,1”
z ekranem dotykowym. Został całkowicie
przeprojektowany i dostosowany do potrzeb
użytkownika. Menu jest odpowiednie zarówno dla
początkujących użytkowników jak i dla ekspertów

ZALETY
•
•
•
•
•
•
•

Moc szczytowa 2,5 GW, impuls poniżej 300 ps
Do 4 długości fali - 1064 nm, 532 nm, 585 nm, 650 nm
Szeroki wybór dostępnych głowic: barwnikowe, Flat-Top,
Frakcyjna
Głowica typu Zoom z plamką zabiegową 2-10 mm
Automatycznie rozpoznawana plamka zabiegowa
10,1’’ ekran dotykowy HD
Brak wstępnych impulsów

GŁOWICE

Głowica Zoom XL

WSKAZANIA
Dermatologia i medycyna estetyczna
• Usuwanie tatuażu
• Usuwanie łagodnych zmian pigmentacyjnych
• Usuwanie makijażu permanentnego
• Odmładzanie skóry

PRZYKŁADY

Głowica Zoom ST

Rękojeść barwnikowa
Głowica DYE 650 i DYE 585

Głowica Flat Top 532 nm Set
(plamka 3 i 5 mm)

Głowica Flat Top 1064 nm Set
(plamka 10 i 16 mm)

Głowica frakcyjna MicroSpot
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RODZINA LASERÓW NANOSTAR

TECHNOLOGIA
Laser Q-Switch Ruby (694nm) i Nd:YAG
(1064nm / 532nm)
• System oferuje możliwość pracy 3 długościami fali
w 5 sekwencjach - emisja pojedynczej długości
fali, emisja sekwencyjna i jednoczesna emisja.
Te wyjątkowe kombinacje sprawiają, że laser
NanoStar jest unikalny i umożliwia skuteczniejsze oddziaływanie z kolorowym tatuażem, przebarwieniami i w zabiegach fotoodmładzających.
• Ultra-krótkie impulsy (6 ns) umożliwiają
rozerwanie
barwnika,
bez
powodowania
termicznych efektów ubocznych lub blizn,
co przekłada się na większy komfort dla pacjenta
• Specjalnie zaprojektowany kształt impulsu
gwarantuje optymalne pokrycie obszaru zabiegowego z największą możliwą efektywnością.
W przeciwieństwie do klasycznych, okrągłych
plamek, kwadratowy kształt plamki przeciwdziała pozostawieniu “pustych” fragmentów
i zapobiega nakładaniu się plamek. Automatyczne rozpoznanie plamki umożliwia użycie różnych
parametrów dla każdego obszaru ciała w szybki,
bezpieczny i efektywny sposób
Technologia Flat-Top OPTIBEAM
• Specjalna soczewka generuje homogenną plamkę,
oferując idealnie jednorodną dystrybucję energii
w polu zabiegowym
• Zapewnia mniejszą bolesność zabiegu i niższy
poziom krwawienia oraz szybsze zabiegi,
bez blizn i obrażeń, a także skrócony okres
gojenia
14

NAN

NAJLEPSZE POŁĄCZENIE 3 DŁUGOŚCI FALI LASERÓW Q-SWITCH

O

S TA R

ZALETY
•

•
•
•
•

3 długości fali i 5 trybów emisji - rewolucyjne
połączenie technologii mieszania fal: emisja
pojedynczej długości fali, emisja sekwencyjna,
jednoczesna emisja
Kwadratowa plamka zabiegowa OPTIBEAM Laser
Spot
Szeroka dostępność głowic zabiegowych, w tym
głowicy frakcyjnej
Laser Q-Switch bez kosztów eksploatacji
Szybkie, minimalnie bolesne zabiegi

GŁOWICE

Głowica OptiBeam II 8mm DF

WSKAZANIA
Dermatologia i medycyna estetyczna
• Usuwanie tatuażu
• Usuwanie łagodnych zmian pigmentacyjnych
• Usuwanie makijażu permanentnego
• Zabiegi fotoodmładzające

Głowica OptiBeam II 9mm HC

Głowica OptiBeam 2 x 2

PRZYKŁADY

Głowica OptiBeam 3 x 3

Głowica OptiBeam 4 x 4

Głowica OptiBeam 5 x 5
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FINEXEL EVERO

WYJĄTKOWY LASER ABLACYJNY CO2

TECHNOLOGIA
•

•

•

•

•

•
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Finexel - to nowoczesny, medyczny laser ablacyjny
CO2, którego wyjątkowe parametry pozwalają
na głębszą penetrację skóry oraz skrócony okres
gojenia
Laser może być stosowany w trybie chirurgicznym, w trybie frakcyjnym do zabiegów medycyny estetycznej oraz w trybie ginekologicznym.
Precyzyjna plamka zabiegowa - plamka o średnicy
80 um zapewnia mniejszą bolesność zabiegu
i krótszy czas gojenia
Moc szczytowa UltraPulse - wysoka moc szczytowa zapewnia zmniejszoną strefę przegrzania
termicznego dla szybszego gojenia
Wyposażony jest w szybki skaner, oferujący
największe pole zabiegowe, dostępne na polskim
rynku, dla maksymalnego skrócenia czasu zabiegu
Laser
Finexel
posiada
przyjazne
menu
umożliwiające prostą i intuicyjną obsługę

ZALETY
•
•

•
•
•

GŁOWICE

Uniwersalne urządzenie do zabiegów dermatochirurgicznych, medycyny
estetycznej i ginekologii estetycznej
Wysoka moc szczytowa UltraPulse wykorzystywana zarówno
w trybach chirurgicznym jak i frakcyjnym, zapewnia zmniejszoną strefę
przegrzania termicznego dla szybszego gojenia
Precyzyjna plamka zabiegowa o średnicy 80 um zapewnia mniejszą
bolesność zabiegu i krótszy czas gojenia
Wszechstronny system
Możliwość konfiguracji “z” i “bez” głowicy ginekologicznej

Skaner frakcyjny

WSKAZANIA
Dermatologia:
• Ablacja pieprzyków, włókniaków, brodawek, kępek żółtych, blizn przerostowych, syringomy
Medycyna Estetyczna:
• Resurfacing laserowy, odmładzanie, redukcja blizn potrądzikowych,
redukcja rozstępów, redukcja blizn zanikowych, redukcja zmarszczek,
delikatny peeling
Ginekologia:
• Leczenia objawów atrofii pochwy, objawów zespołu moczowopłciowego, zespołu rozluźnienia pochwy, łagodnego wysiłkowego
nietrzymania moczu
Chirurgia:
• Blefaroplastyka laserowa, labioplastyka, cięcie, koagulacja

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
•

•

Głowica ginekologiczna

Głowica chirurgiczna

PRZYKŁADY

Chłodziarka zabiegowa Blue Ice: Urządzenie do nadmuchu
zimnego powietrza, pracujące w układzie zamkniętego obiegu
chłodzenia. Powietrze zassane z otoczenia, za pośrednictwem
sprężarkowego układu schłodzone jest do temperatury -30°C
Ewakuator Dymu Blue EVA: Moc zasysania: 1200 W,
3-stopniowa Filtracja: PreFiltr, Filtr Węglowy, Filtr HEPA
Dzięki uprzejmości dr Machnicy

Chłodziarka zabiegowa Blue Ice

Ewakuator Dymu Blue EVA
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QUADROSTAR PRO YELLOW

NOWY ZŁOTY STANDARD LECZENIA NACZYNIOWEGO

TECHNOLOGIA
•

•

•

•
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Płaskie zmiany naczyniowe (np. typu plamy
czerwonego wina), hemangiomy truskawkowe
rozszerzone naczynka oraz cera naczyniowa:
istnieje szeroka gama wskazań zabiegowych
związanych z różnymi schorzeniami naczyń
krwionośnych i wiele osób cierpi z ich powodu
QuadroStarPRO Yellow z długością fali 577 nm
jest idealny do leczenia wszelkich patologii
naczyniowych
Skaner jest zintegrowany z funkcją chłodzenia
skóry, co pozwala na wykonywanie, w znaczenie
krótszym czasie, zabiegów leczenia rumienia
bez efektów ubocznych i z krótszym okresem
regeneracji
Klasyczna zielona długość fali 532 nm jest
pochłaniana w dużym stopniu przez hemoglobinę,
która jest strukturą docelową dla zabiegów
naczyniowych

•

Żółta długość fali działa zdecydowanie bardziej
selektywnie i osiąga maksymalną wartość
absorpcji. Dzięki tej szczególnej długości fali,
QuadroStarPRO Yellow jest złotym standardem
w zabiegach naczyniowych
System pozwala na szybkie, efektywne
i bezpieczne zabiegi bez efektów ubocznych.
Zabieg wymaga niższej Fluencji dla uzyskania tych
samych efektów a niższe powinowactwo do melaniny w stosunku do lasera 532 nm, pozwala na
bezpieczniejszą pracę na ciemnych fototypach
skóry

ZALETY
•
•
•
•
•
•
•

GŁOWICE

Wysoka wydajność i niezawodność
Maksymalna absorpcja dla hemoglobiny
Niska absorpcja w melaninie a zatem mniejsza ilość efektów ubocznych
Dostępność skanera zintegrowanego z chłodzeniem naskórkowym
Homogeniczny profil plamki zabiegowej dla maksymalnej precyzji
Niewielki, kompaktowy, mobilny system laserowy
Brak materiałów eksploatacyjnych
Skaner zabiegowy

WSKAZANIA
Dermatologia i medycyna estetyczna
• Powierzchowne naczynka oraz łagodne, pigmentacyjne zmiany
• Rozszerzone naczynka, cera naczynkowa, pajączki
• Naczyniaki, naczyniaki w okolicy linii ust
• Niewielkie hemangiomy, płaskie naczyniaki typu plamy czerwonego
wina, pajączki
• Brodawki, przerost gruczołów łojowych, plamy soczewicowate
• Trądzik różowaty

Rękojeść zabiegowa

PRZYKŁADY
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EVA

REWOLUCJA W ZABIEGACH INTYMNYCH

TECHNOLOGIA
•

•
•

•

•

•
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EVA™ to pierwsze urządzenie na świecie, które
korzysta z unikalnej, zaawansowanej technologii
VDR™ (Vaginal Dynamic RadioFrequency),
opracowanej i opatentowanej przez Dział Badań
i Rozwoju Novavision Group, przy współpracy
z największymi włoskimi uniwersytetami. Ta innowacyjna technologia całkowicie zmienia
podejście do zabiegów intymnych
EVA™ wykorzystuje połączone działanie dwóch
opatentowanych technologii: VDR™ i RSS™
VDR™ (Vaginal Dynamic RadioFrequency)
opiera się na Dynamicznej Energii Quadripolarnej,
która gwarantuje wysoką dokładność zabiegów,
na określonych warstwach tkanki pochwy.
Dzięki systemowi kontrolowanej emisji energii zmniejsza się ryzyko przegrzania, eliminując ryzyko
poparzenia
System RSS™ (RadioFrequency Safety System)
umożliwia uwolnienie całego potencjału technologii VDR™, gwarantując bezpieczeństwo podczas każdej sesji. W skład systemu wchodzi: system monitorowania ruchu rękojeści, system monitorowania temperatury w 4 punktach, przycisk
bio-feedback button, umożliwiający pacjentce
przerwanie zabiegu
System UPR - UltraPulsed Radioporation
służący do przezskórnego podawania substancji
aktywnych (np. witaminy, kwas hialuronowy,
hormony) do tkanki pochwy i sromu
Automatycznie kontrolowane elektrody i monitorowanie czujników ruchu rękojeści uniemożliwiają
terapeucie pozostanie w jednym miejscu zbyt
długo, zabezpieczając tkanki przed przegrzaniem.
Oprócz tego, temperatura jest stale monitorowana
aby z jednej strony mieć pewność, że osiągnięto
poziom terapeutyczny, a z drugiej, że nie przekroczono jej górnej granicy

ZALETY
•
•
•
•
•

GŁOWICE

Skuteczne zabiegi endowaginalne i na wargach sromowych
Zabieg lunchowy, trwający 20 minut
Nieinwazyjna procedura typu walk-in/ walk-out
Ciągła kontrola wszystkich kluczowych parametrów zabiegu
Certyfikat medyczny

Głowica Endowaginalna

WSKAZANIA
Ginekologia
• Brak lub obniżona satysfakcja seksualna
• Atrofia pochwy i sromu (VVA)
• Objawy Menopauzalnego zespołu moczowo-płciowego (GSM)
• Zespół rozluźnienia pochwy
• Łagodne wysiłkowe nietrzymanie moczu
• Chęć odmłodzenia pochwy i warg sromowych

Głowica Zewnętrzna
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LIFTERA ADVANCE

INNOWACYJNE URZĄDZENIE W TECHNOLOGII HIFU
DO LIFTINGU TWARZY I UJĘDRNIANIA CIAŁA

TECHNOLOGIA
•

•

•

•

•
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Liftera Lifting to nieinwazyjny zabieg
liftingujaco-modelujacy okolice twarzy,
szyi i ciała
To pierwszy zabieg wykorzystujący
oryginalną Technologię Dyfuzji Termicznej (TDT™)
Dzięki technologii TDT™ można uzyskać
równomierną depozycję energii cieplnej
w skórze, co znajduje skuteczne zastosowanie w zabiegach wzmacniajacych skórę,
takich jak lifting twarzy, napięcie skóry,
modelowanie i kształtowanie sylwetki
W przeciwienstwie do konwencjonalnych
technik liftingujacych, Liftera Lifting jest
znacznie mniej bolesny dla pacjenta
Zabieg urządzeniem Liftera przynosi
natychmiastowe efekty tuż po jego
wykonaniu, finalne rezultaty widoczne są
w ciągu 2 miesięcy od wykonania zabiegu

ZALETY
•

GŁOWICE

Dostępność dwóch głowic zabiegowych: typu
Liniowego i Punktowego
Szeroki wybór cartridge’y na twarz i ciało - 1.5; 3.0; 4.5;
7.0; 10.0; 13.0 mm
Technologia Dyfuzji Termicznej z szybkością pracy do
10 Hz
Niezwykle precyzyjna dawka energii
Możliwość opracowania nawet najtrudniejszych
i najbardziej nierównych obszarów przy użyciu Głowicy
Punktowej

•

Przypadkiklinicz
klinic
Przypadki

•
•
•

Głowica Punktowa

WSKAZANIA
Głowica Liniowa

Medycyna estetyczna, kosmetologia
• Lifting twarzy
• Modelowanie i konturowanie sylwetki
• Redukcja worków pod oczami i poprawa napięcia skóry
wokół oczu
• Ujędrnienie skóry w okolicy ramion, brzucha, ud, kolan,
pośladków
• Redukcja tzw. “drugiego podbródka”
• Wygładzenie zmarszczek
• Działanie przeciwstarzeniowe

PRZED
PRZED

PO PO

PR

PO PO

PR

PO PO

PR

Przypadki
rzypadki kliniczne
kliniczne
Przypadki
Przypadkikliniczne
kliniczne
PRZED
PRZED

PRZYKŁADY
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PRZED
PRZED

PRZED
PRZED
PRZED
PRZED

PRZED
PRZED

PO PO

PO PO

PO PO
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Ugruntowana w nauce. Skupiona na wynikach. Wzbudzająca zaufanie

VelaShape III

W dążeniu do perfekcji zabiegów
na ciało. 10 lat doświadczeń klinicznych,
ponad 5 milionów niezależnych zabiegów
i największa ilość prac naukowych.

GentleMax Pro

Nordlys

Światowy lider w usuwaniu owłosienia
i w wielu innych zabiegach.
Lasery 755 nm i 1064 nm do laserowego
usuwania owłosienia, zabiegów naczyniowych i skórnych.

Innowacyjne rozwiązania dla twarzy i ciała.
4 bazowe technologie: Ellipse IPL™,
Frax 1550, Frax 1940 oraz Nd:YAG 1064.

Candela już od ponad 50 lat inspiruje cały rynek
łącząc w sobie siłę dwóch organizacji Syneron i Candela pod jedną,
silną marką, wyznającą wartości - Nauka, Rezultaty i Zaufanie.
Tworzy zaawansowane technologie, które są gwarancją
pewnych rezultatów i zadowolonych klientów.
Najlepsze rozwiązania marki Candela dostępne w ofercie Nova Group.

NOVA GROUP - ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa, tel. 22 646 33 00, 602 335 444 - www.novagroup.pl
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LIFTERA VISION

INNOWACYJNE URZĄDZENIE W TECHNOLOGII HIFU
DO LIFTINGU TWARZY I UJĘDRNIANIA CIAŁA

TECHNOLOGIA
•

•

•

•

•
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Liftera Lifting to nieinwazyjny zabieg
liftingujaco-modelujacy okolice twarzy,
szyi i ciała
To pierwszy zabieg wykorzystujacy
oryginalną Technologię Dyfuzji Termicznej (TDT™)
Dzieki technologii TDT™ można uzyskać
równomierną depozycję energii cieplnej
w skórze, co znajduje skuteczne zastosowanie w zabiegach wzmacniających skórę,
takich jak lifting twarzy, napięcie skóry,
modelowanie i kształtowanie sylwetki
W przeciwienstwie do konwencjonalnych
technik liftingujacych, Liftera Lifting jest
znacznie mniej bolesny dla pacjenta
Zabieg urządzeniem Liftera przynosi
natychmiastowe efekty tuż po jego
wykonaniu, finalne rezultaty widoczne są
w ciągu 2 miesięcy od wykonania zabiegu

ZALETY
•
•
•
•
•

GŁOWICE

Wyjątkowa Punktowa głowica zabiegowa
Szeroki wybór cartridge’y na twarz i ciało - 1.5; 3.0; 4.5; 7.0; 10.0;
13.0 mm
Technologia Dyfuzji Termalnej z szybkością pracy do 10 Hz
Niezwykle precyzyjna dawka energii
Możliwość opracowania nawet najtrudniejszych i najbardziej
nierównych obszarów przy użyciu Głowicy Punktowej

Przypadkiklinicz
klinic
Przypadki
Przypadki
rzypadki kliniczne
kliniczne
Głowica Punktowa

WSKAZANIA

Medycyna estetyczna, kosmetologia
• Lifting twarzy
• Modelowanie i konturowanie sylwetki
• Redukcja worków pod oczami i poprawa napięcia skóry wokół oczu
• Ujędrnienie skóry w okolicy ramion, brzucha, ud, kolan, pośladków
• Redukcja tzw. “drugiego podbródka”
• Wygładzenie zmarszczek
• Działanie przeciwstarzeniowe

Przypadki
Przypadkikliniczne
kliniczne
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PRZED

PRZED
PRZED

PO PO
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PRZED
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PLASMA BT

NAJNOWSZA GENERACJA PLAZMY

2017

TECHNOLOGIA
•

•

•
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Plasma BT to innowacyjne urządzenie
medyczne,
wykorzystujące
ciśnienie
atmosferyczne do generacji plazmy.
Jest ono wyposażone w medyczną Igłę
chirurgiczną oraz może być wyposażone
w Prysznic Plazmowy
Urządzenie wykorzystuje opatentowaną
technologię „F-DBD” tworząc przyjazną
dla Pacjenta plazmę, którą można efektywnie i bezpiecznie wykorzystywać w zabiegach na: powiekach górnych i dolnych,
zmarszczkach, bliznach, zapaleniach skóry,
przy gojeniu ran, terapii trądziku, regeneracji skóry i poprawie absorpcji środków
aktywnych
Niekwestionowaną zaletą urządzenia jest
niezwykle krótki okres gojenia, co jest
możliwe do uzyskania dzięki podawaniu
precyzyjnej dawki energii, przy użyciu
specjalnego, opatentowanego dystansera.
Bardzo dobre rezultaty zabiegowe i ergonomiczna, wygodna w użyciu rękojeść to
kolejne atuty tego urządzenia

ZALETY
•

•

•
•
•

GŁOWICE

Jedyne urządzenie posiadające specjalną igłę zabiegową z dystanserem
- to rozwiązanie umożliwia zwiększenie precyzji zabiegowej, podawanie
jednakowych dawek energii a także skrócenie okresu gojenia
Jedyne na rynku urządzenie z rękojeścią z Prysznicem Plazmowym,
która pozwala na zwiększenie depozycji leków i środków aktywnych,
działa przeciwtrądzikowo, przeciwbakteryjnie oraz stymuluje regenerację i napięcie skóry. Doskonale sprawdza się przy skracaniu czasu
znieczulenia kremami, nie tylko w zabiegach Plasmą
Certyfikat medyczny
Możliwość regulacji parametrów zabiegowych, indywidualnie
do wskazań pacjenta
4 patenty

WSKAZANIA

Plazma chirurgiczna

Prysznic plazmowy

Medycyna estetyczna
• Blefaroplastyka powieki górnej
• Blefaroplastyka powieki dolnej
• Redukcja zmarszczek
• Redukcja blizn hipertroficznych
• Redukcja blizn atroficznych
• Usuwanie włókniaków, brodawek
• Terapia aktywnego trądziku
• Deponowanie substancji aktywnych do skóry
• Poprawa napięcia, gęstości i rozświetlenie skóry

Igła z dystansem

PRZYKŁADY

Zdjęcia po 1 zabiegu - oko lewe/prawe - dzięki uprzejmości dr. K. Kaczyńskiego

Praca z Prysznicem Plazmowym
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MANTIS MR991

ENDOMASAŻ PODCIŚNIENIOWY Z POLEM MAGNETYCZNYM

TECHNOLOGIA
•

•

•

•
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Mantis MR991 to gwarancja naturalnych,
nieinwazyjnych zabiegów, które przywracają
piękno i zdrowie ciała oraz poprawiają kondycję
psychofizyczną, dzięki innowacjom technologicznym bazującym na badaniach. Trwające
wiele lat badania kliniczne pomogły udoskonalić
leczenie terapeutyczne, w szczególności dzięki
endomasażowi, który wpływa na tkankę
łączną, przywracając właściwy stan naczyń
krwionośnych oraz aktywując dopływ krwi
i limfy, co sprzyja przemianom metabolicznym
Endomasaż to technika polegająca na zasysaniu połączonym ze zwijaniem i rozwijaniem
fałdu skóry, który może być wykonywany z różną
częstotliwością i zróżnicowanymi ustawieniami mocy, w zależności od rozmiaru defektu
lub fizycznego problemu wymagającego
leczenia
Zastosowanie dodatkowo pola magnetycznego w technologii PMFS stanowi
rozwiązanie różnego rodzaju problemów - nie
tylko ich niepożądanych skutków, ale także ich
przyczyn
Badania
wykazały
znaczący
wzrost
aktywności
proliferacyjnej
fibroblastów,
w leczonej tkance, które mają istotny
wpływ tonizujący i ściągający na tkankę,
zapewniając tym samym trwałe rezultaty
oraz znacznie większy dopływ krwi. W związku
z tym zwiększyła się wymiana tlenu do tkanki,
a jednocześnie wszystkie toksyczne substancje
zostały odprowadzone w kierunku nerek
i innych organów wydalniczych

ZALETY
•

•

•

Opatentowany system D.E.S SYSTEM łączy dwie innowacyjne technologie, w jednej głowicy: MRM (masaż mechaniczny napędzanymi rolkami)
i PMFS (pulsujące pola magnetyczne z rezonansem stochastycznym).
System D.E.S jest odzwierciedleniem najnowszych odkryć techniki
w dziedzinie medycyny i kosmetyki, w zakresie nieinwazyjnego leczenia
niedoskonałości i wielu rodzajów chorób zapalnych skóry
Badania pokazują, że partie ciała, leczone PMFS mają większy dopływ
krwi, co prowadzi do zwiększonej wymiany tlenu między tkankami,
a jednocześnie wszelkie toksyczne i niepożądane substancje zostają
usunięte
MRM stanowi alternatywę dla masażu ręcznego, działa głębiej –
jest to zasługa równoczesnego działania dwóch dwukierunkowych,
zmotoryzowanych rolek i pulsującego zasysania, które jest możliwe
dzięki specjalnemu programowi stworzonemu przez Mantis

GŁOWICE

Głowica MAXI DES

Głowica MINI DES

WSKAZANIA
Medycyna estetyczna, kosmetologia
• Zabiegi wyszczuplające
• Zabiegi antycellulitowe
• Zabiegi drenujące
• Zabiegi terapeutyczne polem magnetycznym
• Regenerujące po zabiegach inwazyjnych
• Zabiegi na twarz: redukcja zmarszczek, zwiększenie
elastyczności i napięcia skóry, likwidacja cieni
i obrzęków pod oczami

PRZYKŁADY

Głowica MAXENERGY

Głowica VIXO
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PROCARE XP

ULTRADŹWIĘKI, MULTI-POLAR RF, VACUUM, EMS,
LED I ELEKTROFOREZA

TECHNOLOGIA
•

Urządzenie ProCare XP jest połączeniem
6 technologii: Ultradźwięków, Multi-Polar RF,
Vacuum, elektrostymulacji mięśni (EMS), LED
oraz elektroforezy. Połączenie tych technologii
pozwala na uzyskanie doskonałych rezultatów
zabiegowych jeśli chodzi o poprawę wyglądu
skóry, w zabiegach modelowania sylwetki, redukcji
tkanki tłuszczowej i cellulitu, zabiegach na twarz.

ZALETY
•
•
•
•
•
•
•
•

Innowacyjne urządzenie 6w1
Nieinwazyjne, bez bólu, bez efektów ubocznych,
bez dyskomfortu
Optymalne połączenie Multi-polar RF, vacuum,
ultradźwięków, EMS, LED i elektroforezy.
Specjalnie zaprojektowana głowica Multi-polar
do liftingu okolicy oczu i szyi
Technologia SuperPulse dla jeszcze efektywniejszych
zabiegów Vacuum
System BIS zabezpieczający przed poparzeniem RF
Szeroki zakres zastosowań dla potrzeb każdego
pacjenta
Łatwy i wygodny w obsłudze, dzięki różnorodnym
głowicom (wymienne głowice oraz funkcja
automatycznego ich rozpoznawania)

WSKAZANIA
•
•
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Zabiegi na ciało (RF+Vacuum+Światło czerwone LED
+Ultradźwięki+EMS)
Zabiegi na: ramiona, brzuch, uda, twarz, okolice oczu,
szyję

PROBODY
EMS, AMS, VS

TECHNOLOGIA
•

•
•

ProBody - nowoczesne rozwiązanie do
bezpiecznej i skutecznej pielęgnacji ciała.
Dzięki
zastosowaniu
AMS
(Amplitude
Modulated Frequency) minimalizuje opór skóry
i wnika głębiej, zapewniając uczucie gładkości.
Wzmocnienie mięśni & bioelektryczność
Regeneracja & system leczenia ciała

ZALETY
•

•
•
•
•
•

Wykorzystuje technologię niskich częstotliwości,
średnich
niskich
częstotliwości,
średnich
częstotliwości i technologię AMF
Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi 10,1’’
wyświetlacz dotykowy LCD
Aplikatory z vacuum, autodezynfekcja za pomocą
niebieskiego LED
Zmienne impulsy
Dedykowany pas na mięśnie brzucha
Łatwość obsługi za pomocą zdalnego pilota

WSKAZANIA
Medycyna estetyczna, kosmetologia
• Stymulacja metabolizmu & lipolizy (spalanie
tłuszczu)
• Redukcja bóli mięśniowych & rewitalizacja komórek
• Wzmocnienie cyrkulacji krwi i limfy
• Rozluźnienie mięśni & napięcia
• Efekt masażu
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PROFACIAL

4 TECHNOLOGIE DLA SKUTECZNYCH
ZABIEGÓW NA TWARZ

TECHNOLOGIA
•

•

ProFacial jest urządzeniem typu all-in-one,
oferującym wielopłaszczyznowe, efektywne zabiegi twarzy, łączące 4 technologie: Peeling Wodny
z funkcją próżni, Lifting jonowy, Multipolarny RF
oraz Ultradźwięki
ProFacial to technologia oferująca efekt głębokiego
oczyszczania i odmładzania twarzy, skutecznej
eliminacji zmarszczek oraz remodelingu kolagenu.
Oprócz tego ma on również działanie przeciwstarzeniowe, a to wszystko w ramach jednej procedury zabiegowej

ZALETY
•

•

•
•
•

Rozwiązanie typu All-in-one łączące 4 technologie:
Peeling Wodny, Lifting jonowy, Multipolarny RF
i Ultradźwięki
Minimalizacja strat i łatwa wymiana roztworu
zabiegowego, dzięki. opatentowanemu systemowi
rozłączania
Łatwy i bezpośredni system sprawdzania poziomu
roztworu i łatwa wymiana filtrów
Wygodne sterowanie przepływem i poziomu
zassania za pomocą cyfrowego pokrętła
Wygodny i przyjazny użytkownikowi interface

WSKAZANIA
Medycyna estetyczna, kosmetologia
• Głębokie oczyszczenie
• Odmłodzenie twarzy, Remodeling kolagenu
• Działanie przeciw-starzeniowe
• Eliminacja zmarszczek
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WAVESHAPE 2.2

ULTRADŹWIĘKI I MIKROPRĄDY

ZALETY

TECHNOLOGIA
•

•

•

Specjalistyczne urządzenie do modelowania
sylwetki. Działa poprzez połączone i synergiczne wykorzystanie ultradźwięków z aż sześcioma
rodzajami różnych fal elektrycznych, aby osiągnąć
unikalny i pełny efekt. Zapewnia bardziej kompletne,
efektywniejsze i głębsze działanie na zlokalizowaną
tkankę tłuszczową, lipodystrofię komórkową,
zatrzymywanie wody i relaksację skóry
Pozwala na indywidualne dostosowanie programów, intensywności pracy do rodzaju cellulitu,
specyficznych cech i potrzeb pacjenta
Urządzenie z powodzeniem wykorzystywane
w medycynie estetycznej, fizjoterapii i kosmetyce

•
•

Kompaktowe rozmiary i łatwość obsługi
Bogate wyposażenie (8 płytek ultradźwiękowych,
pokrowiec z 8 kieszeniami, 8 opasek elastycznych
(4 szt. 60 x 10 cm, 2 szt. 90 x 10 cm, 2 szt. 105
x 10 cm), 16 silikonowych elektrod 60 x 85 mm,
5 kart pamięci)

WSKAZANIA
•
•
•

Drenaż i cellulit - intensywne zwalczanie cellulitu,
zlokalizowanej otyłości i drenaż
Stymulacja - poprawa siły i napięcia mięśni
Wellness - problem ciężkich nóg, regeneracja
i utrzymanie napięcia mięśni, poprawa elastyczności
skóry
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SELECT

FAMILY

MLX LIMBER

TERAZ MASZ WYBÓR
Sprawdź naszą ofertę specjalną! Gharieni
Select - wyjątkowa oferta foteli i leżanek
zabiegowych!
Niezależnie od tego, czy chodzi o leżankę,
czy fotel kosmetyczny, z modelami Select
możesz stworzyć swój własny styl. Wybierz
jedną z trzech podstawowych wersji i jeden
z 30 kolorów i innych opcji, dokładnie według
własnych potrzeb i upodobań! Nowoczesna,

MLW F1 SOFT

kompaktowa podstawowa konstrukcja pozwala na rewolucyjną swobodę ruchów podczas
zabiegu. Fotele i leżanki są elektrycznie
regulowane i dlatego doskonale nadają się
do ergonomicznej i bezpiecznej pracy.

MLR SELECT ALU

LINA36
SELECT ALU

MLW AMPHIBIA

NAJWYŻSZEJ
J A K O Ś C I

SLR

LEŻANKI I FOTELE
Z A B I E G O W E
DLA KOSMETOLOGII I
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Fotele i leżanki niemieckiej firmy Gharieni Group od
wielu lat wyróżniają się wyjątkowym standardem wykonania, niezwykłą funkcjonalnością i komfortem oraz
atrakcyjnym designem. Właśnie dlatego można je
SL XP

znaleźć w wiodących klinikach i gabinetach medycyny
estetycznej nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Produkty Gharieni zostały także wyróżnione za innowacyjne

rozwiązania

nagrodami:

Medical

Design

Excellence Award (USA), Dermascope Aesthetician
Choice Award, licznymi nagrodami Beauty Forum,
czy Perfect Line. W tym roku po raz kolejny,
Gharieni Group zostało uhonorowane prestiżowym
tytułem oficjalnego partnera Forbs Travel Guide
oraz Producenta Roku 2021 w zakresie Spa i Wellness
Equipment.
Na szczególną uwagę zasługują modele takie jak SPL
SPX

Soft, SLR, SPL Med, czy SL XP. Najnowsze rozwiązanie Lina Select Alu, to wielofunkcyjny i najbardziej
wygodny fotel do zabiegów twarzy i ciała. Ponadto
Gharieni dysponuje bogatą ofertą wielofunkcyjnych
leżanek m.in. MLW, MLW F1, MLX, MLR, idealnie
wkomponują

się

w

medycznych

wnętrzach

klinik

i salonów kosmetologicznych. Doskonale sprawdzają
się

podczas

stosowania

technologii

zabiegowych

w obszarze ciała, a także można je ustawić w pozycji
siedzącej

i

równie

efektywnie

wykorzystać

w kompleksowych zabiegach estetycznych twarzy.
To oszczędność miejsca i ekonomiczne rozwiązanie.

SPL SOFT
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GHARIENI SL XP

PODSTAWOWY FOTEL ZABIEGOWY

ZALETY

WYMIARY
•
•
•
•

Długość: 144-203 cm
Szerokość: 62/80 cm (bez/z podłokietnikami)
Wysokość: 59-90 cm
Udźwig: 250 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4 silniki elektryczne
Wysokość, oparcie, kąt siedzenia i sekcja nóg regulowane elektronicznie
Ergonomiczna jednoczęściowa wygodna tapicerka
ze skóry syntetycznej i mechaniczny Airback
Wysuwana i zdejmowana część zagłówka
i podnóżka
Cztery zmienne pozycje pamięci
Dostępny w wersji podologicznej
Technologia Electric Airback (opcja)
System inteligentnego ogrzewania (opcja)
Kolorowa tapicerka: max. 3 różne kolory (opcja)
Rotonde 330° (opcja)
Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
Zestaw kółek z hamulcami (opcja)

GHARIENI SPL SOFT

NIEWIARYGODNIE WYGODNY I KOMFORTOWY

ZALETY

WYMIARY
•
•
•
•

Długość: 144-203 cm
Szerokość: 62/80 cm (bez/z podłokietnikami)
Wysokość: 59-100 cm
Udźwig: 250 kg

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 silniki elektryczne
W pełni elektryczny, elektronicznie sterowana
wysokość, oparcie, kąt siedzenia i sekcja nóg
Cztery szybkie siłowniki
Ergonomiczna, jednoczęściowa wyjątkowo miękka
tapicerka ze skóry syntetycznej, z systemem Airback
Wysuwana i zdejmowana część zagłówka i
podnóżka
Cztery zmienne pozycje pamięci
Dostępny również w wersji podologicznej
Rotonde 330° - siedzisko można obrócić o 330°
Electric Airback (opcja)
System inteligentnego ogrzewania (opcja)
Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
Vibro-wellness (opcja)
Przełącznik nożny z funkcją pamięci (opcja)
Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
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GHARIENI LINA SELECT SOFT
NOWOCZESNY FOTEL ZABIEGOWY

ZALETY

WYMIARY
•
•
•
•

Długość: 142-202 cm
Szerokość: 62/80 cm (bez/z podłokietnikami)
Wysokość: 54-96 cm
Udźwig: 250 kg

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4 silniki elektryczne
Dostępny w 3 wersjach podstawy
Wysuwana i zdejmowana część zagłówka
i podnóżka
Wysokość, oparcie, kąt siedziska i sekcja nóg
regulowane elektronicznie
Tapicerka szyta w jednym kawałku
Wyjątkowo komfortowa pianka soft, zapewniająca
pełen komfort nawet podczas bardzo długich
zabiegach
Siedzisko i oparcie wykonane ze specjalnej pianki
z tzw. “pamięcią kształtu”
Odchylane podłokietniki z podwójną poduszką
W nowoczesnym stylu z metalu lub drewna
System inteligentnego ogrzewania (opcja)
Vibro-wellness (opcja)
Kolorowa dwukolorowa tapicerka (opcja)
Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
Zagłówek z wbudowanymi głośnikami (opcja)
Szerokość XL (opcja)

GHARIENI SPL MED GYNO
FOTEL DO ZADAŃ SPECJALNYCH

ZALETY

WYMIARY
•
•
•
•

Długość: 144-203 cm
Szerokość: 62/80 cm (bez/z podłokietnikami)
Wysokość: 55-96 cm (w wersji pochylonej 48 cm)
Udźwig: 250 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 silniki elektryczne
Dostępna wersja do zabiegów ginekologicznych
Spełnia wymagania określone w EN 60601-1
oraz w MDD 93/42 /EWG klasa 1
Elektronicznie regulowana wysokość, oparcie,
kąt siedzenia i sekcja nóg
Trzykolorowa tapicerka (opcja)
Skóra syntetyczna Ferrari Stamskin Top (opcja)
Rotonde 330° - obrót siedzenia o 330° (opcja)
Przełącznik nożny z funkcją pamięci: do sterowania
podstawowymi funkcjami (opcja)
Wysuwana i zdejmowana część zagłówka i podnóżka
Cztery zmienne pozycje pamięci
Dostępny również w wersji podologicznej
Zestaw kółek z hamulcami (opcja)
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GHARIENI 601

NOWOCZESNA HYBRYDA

ZALETY

WYMIARY
•
•
•
•
•

Wysokość: 58 cm - 88 cm
Długość: max. 194 cm
Szerokość bez podłokietników: 75/80/85
Udźwig: 240 kg
Nośność powierzchni łóżka: 300 kg

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Gharieni 601 łączy w sobie najlepsze cechy leżanki
i fotela zabiegowego:
Zastosowanie dwóch kolumn regulujących materac
przeznaczony do unoszenia nawet ekstremalnych
obciążeń
W pełni regulowana elektrycznie
Tapicerka dostępna w 3 szerokościach: 75 cm
(mała), 80 cm (mała-średnia) oraz 85 cm (średnia)
Tapicerka w 2 grubościach: standard oraz Soft
Zagłówek dostępny w 3 wersjach: wielofunkcyjny
zagłówek Dual, zagłówek w kształcie litery U,
standardowy zagłówek z otworem na twarz
Składany zagłówek zapewnia swobodny dostęp do
głowy i szyi (np. do mycia włosów)
Podgrzewana powierzchnia materaca
Obrotowe, zdejmowane podłokietniki boczne
Odchylane podparcia ramion dla zwiększenia
efektywności masażu
4 zaprogramowane i 2 pozycje do swobodnego
zapamiętania
30-minutowa
automatyczna
blokada
bezpieczeństwa pracy

GHARIENI CELLISS

REWOLUCJA W ZABIEGACH ANTYCELLULITOWYCH
I MODELOWANIA SYLWETKI

ZALETY

TECHNOLOGIA
•

•

•

Metoda Cellumassage, przedstawiona w CELLISS,
zapewnia JEDYNE rozwiązanie zdolne do leczenia
dużej powierzchni ciała jednocześnie.
Regulowany i dostosowywany cykl drenażu /
uderzeń, o zmiennej intensywności i prędkości,
masuje skórę i mięśnie w trzech wymiarach.
Gharieni
CELLISS optymalizuje cele poprzez pełne,
„całościowe” podejście do swoich programów zabiegowych. Stymulowanie i działanie na tak wielu
strefach jednocześnie, zwiększa ogólny efekt zabiegu. Efekt pomarańczowej skórki jest zmniejszony, blask i jędrność skóry są poprawione, sylwetka
jest wymodelowana, a uda, brzuch i pośladki są
ujędrnione.

•

•

•

Kluczowe korzyści: zmniejszenie podskórnej tkanki
tłuszczowej i poprawienie wyglądu skóry; mechaniczne rozciąganie fibroblastów,zwiększa produkcję
białek, co poprawia jędrność i napięcie skóry;
usuwa ciśnienie i przywraca optymalny przepływ
w układzie naczyniowym i limfatycznym; przygotowuje mięśnie i zapewnia szybszą regenerację.
Szerokie zastosowanie: modelowanie sylwetki,
redukcja efektu pomarańczowej skórki, ujędrnianie
pośladków, wyszczuplanie i modelowanie ud,
podkreślenie/uwydatnienie
mięśni
brzucha,
wygładzenie powierzchni skóry, odmłodzenie cery,
zwiększenie uczucia lekkości.
Bezdotykowa, nieinwazyjna technologia, prosta w
użyciu
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„Wierzymy, że każdy zasługuje na piękną skórę”
NOON Aesthetics to innowacyjna marka oparta na peelingach chemicznych i preparatach leczniczych
na bazie kwasów. Unikalna opatentowana technologia Dermshield™ pozwala na całoroczne stosowanie
wysokich stężeń składników aktywnych, z pH < 1, bez podrażnień, nawet u pacjentów z wrażliwą skórą
oraz kobiet w ciąży. Zabiegi profesjonalne w połączeniu z aktywną pielęgnacją domową gwarantują wysoką
skuteczność terapii, przy pełnym komforcie pacjenta. Linia Noon Aesthetics została nagrodzona
Perłą Dermatologii Estetycznej 2020 w kategoriach: „Nowość roku 2020!” i „Najlepszy peeling”.
Linia NOON Aesthetics oparta jest na innowacyjnej opatentowanej tech-nologii DermShield™ zawierającej
przełomowo wysokie stężenie aktywnych składników, takich jak np. kwas mlekowy, czy azelainowy, a nie powoduje
podrażnień. Peelingi chemiczne do zabiegów gabinetowych w tej technologii charakteryzuje wysokie stężenie,
niskie pH, najwyższa skuteczność i komfort Pacjenta. Dostępne także jako nano peelingi.
DermShield™ zapewnia wyjątkowe działanie farmakologiczne:
• selektywnie tłumi mrowienie, pieczenie i swędzenie
• bez znieczulenia miejscowego w leczonym obszarze
• powstrzymujerumieńiobrzękskóry
• zapobiega neurogennym stanom zapalnym (neuralgia)
• powstrzymuje tworzenie się cytokiny w keratynocytach (odpowiedzialnej za tworzenie się stanów zapalnych): TNF,
IL-1, IL-6.
Gama produktów NOON zawiera ponad 40 profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, którą podzielono na trzy
kategorie: INCLINIC, ESSENTIAL i PARACEUTICAL.
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MATRIXTECH & BIOCELULOZA

Naukowe rozwiązania dla perfekcyjnej skóry

Wykonane z biocelulozy sterylne maski
polecane są przez lekarzy medycyny
estetycznej jako pielęgnacja przyspieszająca
gojenie się skóry po zabiegach laseroterapii,
mezoterapii czy pilingach chemicznych.
Niesamowitą przewagą masek z biocelulozy
jest możliwość zastosowania ich bezpośrednio
po
operacjach
plastycznych,
iniekcji
czy laseroterapii, w celu natychmiastowego
złagodzenia bólu, zmniejszenia obrzęków
oraz przyspieszenia regeneracji skóry.

Produkty Arosha skierowane są do lekarzy
medycyny
estetycznej,
dermatologów,
a także salonów kosmetycznych i SPA.
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AROSHA LX9

SKUTECZNY SYSTEM PRESSOTERAPII

ZALETY

TECHNOLOGIA
•

Nowoczesna technologia do wykonywania masażu
uciskowego, przy pomocy specjalnych rękawów,
do których wprowadzany jest strumień sprężonego
powietrza. Pobudza naturalne krążenie krwi i limfy
a tym samym leczy przewlekłe obrzęki, drenuje
nadmiar wody w organizmie, leczy cellulit, zapobiega powstawaniu żylaków oraz stanowi doskonałe
uzupełnienie zabiegów liposukcji i opieki pooperacyjnej

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:
• 4 programy zabiegowe
• 2 mankiety 4-komorowe na nogi, 4-komorowy pas
na brzuch
• Ciśnienie od 10 do 180 mmHg
• Czas zabiegu od 5 do 90 minut
• Napełnienie/uszczelnienie pasów od 0 do 6 s
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktowe rozmiary i łatwość obsługi
Wykorzystywana w medycynie estetycznej, fizjoterapii i kosmetyce
Leczy układ limfatyczny i krążenia
Pobudza układ żylny i limfatyczny
Oczyszcza i odżywia organizm
Poprawia mirkocyrkulację
Działa antystresowo i detoksykująco
Przyspiesza metabolizm

EFEKTY
• Reabsorpcja płynów śródmiąższowych i zalegających toksyn
• Stymulacja drenażu żylnego i limfatycznego
w kierunku organów filtrujących
• Wzrost elastyczności i odżywienia tkanek
• Efekt przeciwbólowy i odprężający w wyniku
wchłonięcia obrzęków uciskających obszary
unerwione

SKIN SMART DIAGNOSIS

WYJĄTKOWY SYSTEM DIAGNOZY SKÓRY

ZALETY

TECHNOLOGIA
•

My Skin Diagnosis od Skeyndor to zaawansowane urządzenie do analizy skóry. Jego
unikalność zapewnia soczewka, która jest
w stanie zmierzyć 5 podstawowych parametrów
skóry. Analizy dokonuje za pomocą kamery, światła
spolaryzowanego i UV, badając szczegółowo
rodzaj cery i przeważające jej zmiany takie jak
zmarszczki,
przebarwienia,
trądzik
itp.
Urządzenie umożliwia dobranie odpowiedniej
terapii oraz produktów do pielęgnacji domowej
dla uzyskania najlepszych efektów

•
•
•
•

Pozwala zwiększyć sprzedaż produktów do
pielęgnacji twarzy
Pozwala budować lojalność i zaufanie klientów
Zapewnia dobranie najlepszych produktów
w oparciu o zindywizualizowaną diagnozę
Pozwala zaoferować całkowicie odmienne usługi

PARAMETRY POMIAROWE:
• Nawilżenie
• Przebarwienia
• Pory
• Zmarszczki
• Zanieczyszczenia
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