
Kılları affetmez ve cildi nazikçe temizler
Modula ile epilasyon işlemi daha etkili ve acısız hale gelir: Çift soğutma teknolojisi ürün performansını ve müşterinin rahatlığını 
maksimuma çıkarır. Eski hava soğutmalı sistemin yerine verimliliği çok daha yüksek su soğutma sistemi kullanılması, daha yüksek 
enerji değerlerine (35 J / cm2) ulaşılmasını sağlar. Kıl veya cilt lekelerinde daha kararlı davranır. SCS (Skin Cooling System, Cilt 
Soğutma Sistemi), cilt ile temas halinde temas alanını buz soğukluğuna getirerek uygulamadan kaynaklı kızarıklıkları önler ve daha 
rahat, konforlu bir uygulama sağlar. Hasta güvenliği her zaman önce gelir: Wavemed, filtre takılmadığında tedaviyi sonlandıran ve 
böylece istenmeyen durumları ve cilde zarar gelmesini önleyen bir teknoloji olan FCC (Filter Check Control) Filtre Kontrol Sistemini 
tasarladı.

Her cilt tipine uygun uygulamalar

Tek bir hareketle tedaviyi kişiselleştirebilir ve her müşteri için doz ayarlarını 
hassas şekilde uygulayabilirsiniz. Yenilikçi PDC Photo Derma Chrome teknolo-
jisi sayesinde, el aparatındaki (hand piece) foto-sensör cildin tam renk tonunu 
kaydeder ve sistem otomatik olarak o cilt tipi için en uygun programı seçer.

Tek bir el aparatında (hand piece) altı işlem çeşidi

Hem minumum boyutta hem de hız ve pratiklik açısından Modula, değiştirile-
bilir filtreler kullanır. Bu, tek bir aparatının altı farklı işlem yapabileceği anlamına 
gelir. Geniş spektrumlu IPL ışının, seçici (selective) bir şekilde kesilerek, belirli 
uygulamalar için seçilen dalga boylarını elde edebiliriz: epilasyondan 
foto-gençleşmeye, akne tedavisinden vasküler tedavilere... kadar geniş bir 
spektrumda işlem çeşitliliği sağlar.

XL Uygulama alanı

Kullanılan el aparatı (hand piece), çalışma süresini kısaltmak için, geniş bir 
alanda (6 cm2) çalışmanıza izin veren ve her bir seansın süresini azaltan, 
böylece maliyetleri düşüren ve memnuniyeti arttıran ekstra geniş uygulama 
alanına sahip yeni bir dizayn ile gelir.

İlk seanstan itibaren gözle 
görünür sonuçlar

Çoklu hareket modu ve her bir sinyal 
arasındaki en kısa şarj süreleriyle 
(yaklaşık 1 saniye) Modula, kıl köklerini 
çok daha yoğun ve etkili bir şekilde 
bombalar. Bu sayede "Kalıcı Epilasyon" 
artık bir hayal olmaktan çıkıp birkaç 
seansta ulaşılabilir bir hedef haline gelir.

Özel tasarlanmış taşıyıcı 
araba

İyi tasarlanmış detaylar, boyutu en aza 
indirir, böylece gerekirse özel taşıma 
arabasında yerleştirebilirisiniz ve 
ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz zaman 
dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. 
Bu hızlı ve güçlü cihaz, bir el bagajı olarak 
taşınabilir ve size her yerde kalite ve 
kolaylık sunabilir.

Güvende hissettiren
detaylar

Wavemed her şeyi en küçük detaylarına 
kadar düşündü. Eksiksiz bir sensör 
sistemi ile cihazı donattı ve gerektiğinde, 
kalan lamba ömründen hidrolik sistemin 
akış seviyesine veya soğutma sistemind-
eki suyun seviyesine kadar sizi uyarır.
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Cilt tipinizi algılayan sensör
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