
URZĄDZENIE DO MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ  

Mezoterapia naszej produkcji gwarantuje solidne wykonanie, precyzję pracy oraz precyzyjną 

regulację wysunięcia igieł modułu. Gwarantuje to świetne efekty zabiegu oraz pełną 

powtarzalność.  

NOWOŚĆ  

Obudowa CORIAN ®  

niehigroskopijna, odporna na chemię kosmetyczną stosowaną w gabinetach kosmetycznych  

 

Zastosowanie innowacyjnego materiału odpornego na ścieranie i czynniki zewnętrzne 

TECAPEEC gwarantuje bardzo długą i niezawodną pracę urządzenia. Aparat wzbogacony 

jest o LASER BIOSTYMULUJĄCY 640nm przyspieszający gojenie skóry.  

ZALETY URZĄDZENIA  

 Elektronicznie stabilizowana prędkość nakłuć  

 Precyzyjna regulacja pracy  

 Cyfrowy panel sterujący  

 Laser biostymulujący  

 Ergonomiczny kształt rączki  

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy – praca ciągła 

 Częstotliwość – 60b/s-170b/s  

 Napięcie - 230V  

 Moc – 20W 

 Laser 640nm  

 Moc lasera 3mW  

LIPO LASER 

Urządzenie emituje światło o długości 650nm. Jest to tzw. zimny laser. Światło to przenika 

głęboko warstwy skóry i kieruje się na komórki tłuszczowe, w których, pod jego wpływem, 

dochodzi do naturalnej reakcji chemicznej. Trójglicerydy rozpadają się na kwasy tłuszczowe i 

glicerol, zwane metabolitami, które następnie transportowane są przez układ limfatyczny i 

zamieniane w energię. Działa jedynie na komórki tłuszczowe. Nie uszkadza sąsiednich tkanek 

i naczyń krwionośnych. Urządzenie nie niszczy błony komórek tłuszczowych, a jedynie 

redukuje w sposób znaczny i kontrolowany ich zawartość i objętość. Efekty tego procesu 

można porównać z wysuszaniem winogron, które zamieniają się w rodzynki. Widać je już po 

pierwszym zabiegu w postaci utraty centymetrów w obszarze zabiegowym.  

Urządzenie nowej generacji 

Działanie wzmocnione laserem biostymulującym 



Zabieg laserem trwa około 20 min, a efekty widoczne są od razu i narastają w trakcie 

kolejnych sesji. Jednak jeden zabieg nie wystarczy. Zaleca się przeprowadzenie serii około 8 

zabiegów. Ilość zabiegów w serii uzależniona jest od grubości tkanki tłuszczowej. Najlepsze 

efekty uzyskuje się wykonując 2 razy w tygodniu 1 zabieg.  

EFEKTY DZIAŁANIA  

 Zwalcza cellulit. 

 Zwalcza tłuszcz. 

 Pomaga modelować sylwetkę. 

 Rozbija tkankę tłuszczową. 

 Przyspiesza metabolizm. 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy – 0-30 min 

 Fuse – 1,6A 

 Napięcie – 230 V-50Hz 

 Moc urządzenia - 60-120 W 

 Laser półprzewodnikowy - 650nm 

 Moc lasera - 100Mw 

 

OXYBRAZJA 

nazywana inaczej mikrodermabrazją wodno-tlenową, to rodzaj peelingu mechanicznego gdzie 

czynnikiem złuszczającym naskórek jest strumień rozproszonych kropelek soli fizjologicznej 

aplikowanych pod ciśnieniem sprężonego powietrza za pomocą specjalnie skonstruowanego 

aplikatora. Zabieg ten jest skuteczną a zarazem w pełni bezpieczną metodą złuszczania 

naskórka umożliwiającą przeprowadzenie go u osób o cerze naczynkowej, delikatnej i 

wrażliwej. Podstawowym działaniem oxybrazji jest złuszczanie powierzchownych warstw 

naskórka, przez co pobudzany jest proces naskórkowania, czyli gojenie się naskórka.  

Urządzenie nowej generacji 

Innowacyjny manipulator polskiej produkcji 

Urządzenie dostępne taniej w kombajnie 

Wielokrotne stosowanie zabiegu oddziałuje również na skórę właściwą, pobudzając syntezę 

włókien kolagenowych i elastycznych. Dzięki temu następuje zwiększenie elastyczności 

skóry i spłycenie powierzchownych zmarszczek. Oxybrazja przyśpiesza usuwanie 

zaskórniaków, zmniejsza łojotok oraz działa na bakterie beztlenowe, które odpowiedzialne są 

za powstawanie trądziku pospolitego. Oprócz złuszczania w oxybrazji wykorzystuje się 

terapię zimnem, co hartuje i wzmacnia ściany naczyń. Dzięki temu zabieg jest bezbolesny, w 

przeciwieństwie do mikrodermabrazji diamentowej czy korundowej.  

 



EFEKTY DZIAŁANIA  

 Nawilża i dotlenia skórę.  

 Oczyszcza i dezynfekuje skórę (peeling płytki i głęboki). 

 Wzmacnia i hartuje ściany naczyń krwionośnych. 

 Wspomaga leczenie trądziku różowatego. 

 Łagodzi objawy trądziku (eliminuje bakterie beztlenowe).  

 Łagodzi stany zapalne skóry. 

 Zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia.  

 Zmniejsza cellulit i rozstępy (hydrodynamiczny zimny masaż) efektywniej niż masaż 

klasyczny. 

 Skutecznie ogranicza łojotok (stabilizuje pracę gruczołów łojowych).  

 Poprawia koloryt skóry. 

 Spłyca zmarszczki. 

 Rewitalizuje czyli ożywia skórę. 

 

RADIO FREQUENCY - Dostępny również z laserem biostymulującym w 

głowicach 

RF  to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której 

działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku 

działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna 

kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry. 

Działanie wzmocnione laserem biostymulującym 

Dostępny taniej w kombajnie 

Urządzenie RF  wyposażone jest w 3 głowice specjalnie dostosowane do różnych 

powierzchni zabiegowych: okolice oczu, twarz, szyja, dekolt, ramiona, brzuch, pośladki i uda.  

 

EFEKTY DZIAŁANIA  

 ujędrnienie i poprawa owalu twarzy  

 szybkie spłycenie zmarszczek  

 możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu  

 likwidacja cieni pod oczami 

 odmłodzenie i regeneracja 

 pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny 

 ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała 

 skuteczna walka z cellulitem 

 

 



LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA - nowa generacja  

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na 

powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbicie komórki tłuszczowej, 

a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie 

transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie 

materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyśpieszyć efekt redukcji nadmiaru 

tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion. 

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej 

nadźwiękowieniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikaniu fali 

ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo 

widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.  

EFEKTY DZIAŁANIA  

 zabieg nieinwazyjny  

 niwelacja tkanki tłuszczowej 

 odmłodzenie i regeneracja 

 dotlenienie i odżywienie tkanek  

 modelowanie partii ciała  

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy –  

 Moc – 35 W 

 Fuse – 1,2A 

 Napięcie – 230 V-50Hz 

 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 

Gotowe programy zabiegowe dostosowane do potrzeb kosmetycznych  

PROGRAMY ZABIEGOWE 

 okolice oczu  

 revital 20+  

 revital 30+  

 odmładzanie 40+  

 lifting 45+  

 trądzik  

 ujędrnianie  

 cellulit  

 wyszczuplenie  

 rozstępy  

 na skórę głowy  

 na bóle mięśni  



 

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry 

w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY 

SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji 

leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem 

optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). 

Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.  

 

EFEKTY ZABIEGU  

 błyskawiczny lifting twarzy  

 poprawa kolorytu skóry  

 działanie odmładzające i regenerujące 

 dotlenienie i odżywienie tkanek 

 modelowanie  

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Moc – 35 W 

 Fuse – 1,2A 

 Napięcie – 230 V-50Hz 

 

Nowoczesny aparat do makijażu permanentnego z laserem 

biostymulacyjnym.  

Gwarantuje precyzyjną i stabilną pracę z dokładną regulacją wysunięcia igły. Dzięki temu nie 

ma obawy, że barwnik wprowadzony zostanie za głęboko i pozostawi nierówny makijaż. 

Umożliwia wykonanie konturu wraz z cieniowaniem.  

NOWOŚĆ  

Obudowa CORIAN ®  

niehigroskopijna, odporna na chemię kosmetyczną stosowaną w gabinetach kosmetycznych  

Zastosowanie innowacyjnego materiału odpornego na ścieranie i czynniki zewnętrzne 

TECAPEEC gwarantuje bardzo długą i niezawodną pracę urządzenia. Aparat wzbogacony 

jest o LASER BIOSTYMULUJĄCY przyspieszający gojenie skóry.  

ZALETY URZĄDZENIA  

 Elektronicznie stabilizowana prędkość nakłuć  

 Precyzyjna regulacja pracy  



 Cyfrowy panel sterujący  

 Laser biostymulujący  

 Ergonomiczny kształt rączki  

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy – praca ciągła 

 Częstotliwość – 60b/s-170b/s  

 Napięcie - 230V  

 Moc – 20W 

 Laser 650nm  

 Moc lasera 3mW  

 

Dermomassager -  wbudowany system wyboru zabiegów  

Dermomassager to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym 

działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego 

funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest 

odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii. 

Metoda ta została opatentowana w 1986r, jej pomysłodawcą był Francuz Louis Paul Guitay  

EFEKTY DZIAŁANIA  

 modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej  

 zmniejszenie cellulitu  

 ujędrnienie ciała  

 wspomaganie drenażu limfatycznego 

 poprawa ukrwienia i odżywienia skóry 

 spłycenie blizn 

 niwelacja rozstępów 

 możliwość stosowania wraz z kosmetykami  

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy – 0-60 min 

 Fuse – 1,6A 

 Napięcie – 230 V-50Hz 

 Moc urządzenia - 60 W 

 Podciśnienie –5-20 inHg 

 

 



MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA  

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczania warstwy 

rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją 

podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w 

procesie wytwarzania kolagenu. 

 

EFEKTY ZABIEGU  

 rozjaśnianie przebarwień skóry  
 spłycenie blizn  
 stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu 
 oczyszczanie cery  
 likwidacja zmarszczek  

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy – 0-30 min 
 Moc – 60 W 
 Fuse – 1,2A 
 Napięcie – 230 V-50Hz 

 

Produkujemy trzy rodzaje mikrodermabrazji korundową, diamentową i korundowo- 
diamentową. 

 

Peeling kawitacyjny + Głowice ultradźwiękowe 

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali 

ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w 

wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplozjom, wytwarzając 

mikroenergię, która usuwa martwe już korneocyty. Zjawisko to odbywa się w ciągu 

mikrosekundy. Za pomocą głowic ultradźwiękowych można także wprowadzać preparaty 

kosmetyczne zwiększające efektywność wykonywanych zabiegów.  

NOWOŚĆ  

System światłoterapii 

Dodatkowo łopatka do peelingu kawitacyjnego wzbogacona jest w system światłoterapii.  



ZALETY URZĄDZENIA  

 mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery  

 urządzenie do pracy ciągłej  

 3 rodzaje sterowania łopatką  

 łączenie z jonoforezą  

 2 głowice o ergonomicznych kształtach  

 

PARAMETRY TECHNICZNE  

 Czas pracy – 0-30 min 

 Max. moc głowic UD – 1W/cm2 

 Fuse – 1,2A 

 Napięcie – 230 V-50Hz 

 Łopatka do peelingu – 25kHz 

 Łopatka do pracy ciągłej 

 Świetłoterapia kolor czerwony 

 Światłoterapia kolor niebieski 

 Prąd galwaniczny +/- 6mA  

 

 

 

 


