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El Sikringer 2 x 6.3 AT (2x5 AT i 220-240 version)

RH Mærkeeffekt 110V/2220V AC 50/60Hz

Effektoptagelse 200VA

Miljømæssige forhold Temp. 0-45° C (32-113 F) RH 80%

Dimensioner 550mm (L) x 460mm (W) x 300mm (H)

Vægt 12.5kg

Specifikationer

Diamant-peel mikrodermabrasion
Som intet andet.

 

Om Viora

Viora er markedsudvikler af teknologisk avancerede medicinsk-æstetiske løsninger for læger, og skønhedsklinikker over hele 
verden. Da vi er helliget forskning og opdagelse af hudplejeløsninger, yder vi altid den højeste standard af professionelle 
løsninger til vore kunder.

Viora-produkterne er designet af et team af erfarne udviklere inden for lægeudstyr i nært samarbejde med firmaets 
bestyrelse (inkl. praktiserende læger, plastikkirurger og dermatologer). Vioras udstyr er klinisk testet, og godkendt af læger 
og hudplejespecialister over hele verden.

Corporate Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660
Jersey City, NJ 07302
T: +1.201.332.4100
Toll Free: +1. 877.384.8032
F: +1.201.332.4200
E-mail: info@vioramed.com

www.vioramed.com
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Pristine™ Mikrodermabrasions system

Pristine™ tilbyder det mest avancerede exfolieringssystem, 
både for ansigts- og kropsbehandling, som giver klienterne 
resultater de kan se og mærke.

Skabt til at forbedre det overordnede udseende og 
hudkvaliteten, exfolierer Pristine™ det yderste lag af dermis 
for at behandle forskellige hudforhold, lige fra ældet hud på 
grund af soldyrkning, til akne, ar og strækmærker.

Baseret på mekanismer fra exfoliering og justerbar 
vakuumstimulering, exfolierer Pristine™ systemet døde 
celler fra hudens overflade, renser porerne indefra, 
stimulerer lokalt blodomløb og kollagenproduktion. 
Behandlingen giver en fast, frisk og mere ensartet teint, 
som forbedres hele tiden. Pristine™ behandlingen er fri for 
irritationer og andet ubehag, og lader klienten nyde godt af 
en fuldt tilpasset ren procedure, som både er afslappende 
og behagelig, og hvad der er vigtigst, giver resultater fra 
første behandling.

Prøv Pristine™

Konstrueret til den professionelle behandler er Pristine™ 
systemet det ideelle valg. Pristine™ er et omfattende værktøj 
for hele Deres professionelle mikrodermabrasionsbehov, 
med det største udvalg af spidser på markedet til uovertruffen 
exfolieringsnøjagtighed, effektivitet og nemhed i brug. 
Behandlinger med Pristine™ er rene og hygiejniske, og helt 
fri for skadelige substanser og irritationer.

Pristine™ systemet tilbyder alle mikrodermabrasions fordele 
i en pålidelig enhed, som gør bedre behandlinger mulige 
med synlige resultater, som garanterer behandleren tilfredse 
klienter.

Den ultimative forretningsløsning
• Medicinsk udstyr – komponenter af højeste kvalitet 

giver stille drift, industriførende vakuumstyrke og 
ergonomisk håndstykkedesign til nemt brug og 
maksimum komfort.

• Lave driftsomkostninger – ingen igangværende 
hjælpematerialer at købe, eller disponere over.

• Garanteret min. spildtid – ingen igangværende 
servicering eller vedligeholdelse er påkrævet.

• Højeste investeringsafkast - tidseffektive behandlinger 
øger kapaciteten pr. dag.

• Komplet løsning - komplette ansigts- og kropsbehandlinger 
for at øge kundedatabasen.

• Must-have business essential – et enestående 
system, som supplerer og fuldender andre behandlinger 
fra IPL til lasere, peel etc. 

Diamantfordelen

I næsten 10 år er Diamond Peel alle steder kendt som den 
bedste metode i mikrodermabrasion, og har været den 
foretrukne behandling hos ledende dermatologer over hele 
verden frem for konventionelle, krystalbaserede systemer.

Viora har gjort pionerarbejdet med diamond peel 
revolutionen, og er blevet verdens førende i diamond peel 
mikrodermabrasion. Pristine™ systemet anvender ægte 
laserskårne diamantspidser, som tilbyder en innovativ 
tilgang til professionelle mikrodermabrasion behandlinger, 
takket være deres krystalfrie og bøvlfrie betjening. Ved 
at bruge materialer af højeste kvalitet, kan professionelle 
behandlere garantere fine resultater, og kan derfor forvente 
at få deres forretningsinvesteringer hurtigt tilbage.

Pristine™ mikrodermabrasionssystemet står ved diamond 
peel behandlingernes forkant, og eliminerer alle de 
ulemper, der kan være ved konventionelle systemer, og 
tilbyder derfor behandleren betydelige professionelle og 
forretningsfordele:

• Sikre behandlinger  

• Intet støv

• Ingen tilstopning

• Flere behandlingsmuligheder

• Min. forbrugsmaterialer

• Ingen risiko for skade på følsomme områder 

Pristine™ - Fordelen ved det rene snit
• Verdens største behandlingsvariation – 13 diamantspidser 

af forskellig størrelse, form og grovhed beregnet til 
forskellige hudtyper og symptomer. 

• Høj kvalitet, pålideligt apparat –  fremstillet i Israel 
iflg. den højeste industristandard.

• Støjfri behandling – komfortable, afslappende behandlinger.

• Førende vakuum styrke – kraftigste motor på markedet.

• Behandlingsakkuratesse – behandlingstippe også til 
svære-at-nå områder.

• Behandlingsmuligheder – diamantspidserne behandler 
områder, hvor krystalbaserede apparater ikke kan.

• Brugervenlig – hurtig opsætning og nem behandling. 

• Sikre behandlinger – Risikofrie behandlinger, også 
beregnet for følsomme områder.

• Synlige resultater – orbedret hudstruktur fra første 
behandling.
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