Alma Lasers is een wereldwijde innovator van laser, op licht gebaseerde,
radiofrequentie en ultrasound technologieën voor de esthetische en chirurgische
markten. Wij bieden behandelaars de mogelijkheid te werken met veilige en
doeltreffende procedures terwijl patiënten profiteren van state-of-the-art,
klinisch bewezen oplossingen en behandelingen.
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Uw behandelaar:

DE KRACHT VAN DRIE
• 3 gecombineerde technologieën,
voor een optimale dekking van het spectrum
• Vrijwel pijnloze laserontharing
• Geschikt voor alle huidtinten
• Het hele jaar door behandelen,
ook in de zomer
• Snelle behandeling
• Veilig

DE KRACHT VAN DRIE VOOR EEN HAARLOZE HUID
Soprano ICE Platinum richt zich met drie golflengten op ongewenste haargroei en is de meest
complete en effectieve ontharingsoplossing die vandaag de dag beschikbaar is - voor alle
huidtinten en haartypes.
De voortdurende uitdaging om ongewenste
haren te verwijderen, kan een levenslange
strijd zijn.
Van de bekende traditionele methoden zoals
waxen, epileren, scheren tot geavanceerde
mogelijkheden zoals laserbehandeling; het
bereiken van een permanente haarreductie
blijft een uitdaging.
Dit gaat in het ergste geval gepaard met lange,
pijnlijke behandelingen en veelal tijdelijke
resultaten.
Met meer dan 12 jaar ervaring en doorlopend
onderzoek, heeft Alma Lasers nu de Soprano
ICE Platinum ontwikkeld. Deze biedt een
eenvoudige, one-stop oplossing voor ontharen.
Gericht op UW SPECIFIEKE BEHOEFTE.

De technologie
>> Of u nu een lichte, donkere of gebruinde huid heeft, grof of fijn haar,
met Soprano ICE Plantinum is dit geen probleem. Ongewenste haargroei op
verschillende locaties en diepten wordt met een optimaal resultaat op de
meest veilige, snelle en pijnloze manier behandeld.
>> Verschillende soorten haren en huidtypen reageren anders op
verschillende golflengten. Soprano ICE PLatinum heeft de voordelen van
meerdere golflengten en technologiën in één handstuk, die daarmee voor
elke patiënt een eigen behandelingsschema biedt.
>> SHR technologie verwarmt geleidelijk een vastgesteld behandelgebied,
tot een temperatuur in de haarfollikel wordt bereikt die deze effectief vernietigt
en voorkomt dat het haartje terug groeit.
>> De In-motion™ techniek techniek staat voor het continu bewegen van de
laser over het behandelgebied, en zorgt hiermee voor een volledige dekking.
Hierdoor is een hogere energieafgifte mogelijk dan bij de standaard technieken
en zorgt daarmee voor betere resultaten en korte behandelingstijden.
>> ICETM tech koelt de opperlaag van de huid en voorkomt hiermee
complicaties zoals overhitting en pigmentverschuivingen. Maar zorgt ook voor
de bekende nagenoeg pijnvrije en effectieve behandeling voor ontharing.
>> Door verschillende accessoires kan uw behandelaar elk deel van het
lichaam behandelen, inclusief kleine en kwetsbare gebieden (oren, neus,
tussen de wenkbrauwen).

SNELLE EN COMFORTABELE
ONTHARING
Vrijwel Pijnloos
De behandeling is vrijwel pijnloos.
Drievoudige targeting
Gelijktijdige activatie van de drie lasergolflengten, zorgt voor een opname van
laser-energie op drie verschillende dieptes in de huid. Daarmee ook de drie
belangrijkste structuren van de haarfollikel; voor een maximale efficiëntie.
Alle huidtinten en haartypen
Effectieve resultaten voor de lichte, donkere of gebruinde huid,
net als grof of fijn haar.
Snel en veilig
De behandelsessies met Soprano ICE Platinum zijn supersnel, zelfs voor grote
gebieden. En ook bewezen het veiligste van alle bestaande lasertechnieken.
Geen Downtime
U kunt onmiddellijk terugkeren naar uw normale activiteiten.
Perfect voor elk deel van het lichaam
Inclusief gevoelige of moeilijk toegankelijke plekken zoals oren, nek, neus,
tussen de wenkbrauwen en bikinilijn.

