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Głowice Q-switched Nd YAG:

 532nm – do usuwania tatuaży kolorowych, 
czerwonych, pomarańczowych, różowych  
oraz do niwelowania naczynek

 755nm – do usuwania przebarwień i piegów

 1064nm – do usuwania tatuaży czarnych, 
niebieskich i grafitowych

 1320nm – do peelingu węglowego



Laser Light Medica 
posiada również funkcję 
fotoodmładzania.

Laser Q-switched Nd Yag  
– zastosowanie

Laser Light Medica wyróżnia bardzo przejrzyste menu 
zabiegowe. Pozwala nam to w łatwy i szybki sposób 
dostosować parametry zabiegowe do fototypu skóry 
oraz partii na której wykonujemy zabieg.

                                       to najnowsza technologia amerykańskiego lasera diodowego oraz 
pikosekundowego Nd YAG w jednym urządzeniu. Laser posiada certyfikat medyczny FDA, co 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów. 

                                      jest jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych metod trwałego usuwania 
owłosienia. Zasada działania lasera diodowego bazuje na zjawisku selektywnej fototermolizy. 
Światło lasera pochłaniane jest wybiórczo przez melaninę zawartą we włosach, następnie zmienia 
się w energię cieplną niszcząc struktury włosa odpowiedzialne za jego wzrost. Następuje destrukcja 
mieszka włosowego, jednocześnie tkanka go otaczająca zostaje nienaruszona. Laser zapewnia
wysoką skuteczność w walce z nadmiernym owłosieniem niezależnie od fototypu.

  Laser diodowy posiada aż 3 wiązki lasera w głowicy! Długość fal: 755 nm, 808nm, 1064nm.

System chłodzenia głowicy: temperatura pracy głowicy wynosi od -10°C do 25°C. Dzięki opcji 
chłodzenia zabieg jest dużo przyjemniejszy dla klienta. 

Innowacyjna, lekka i kompaktowa głowica posiada dotykowy panel sterowania, co pozwala 
na szybkie i precyzyjne dostosowanie parametrów zabiegu.

Fotoodmładzanie to zabieg, w trakcie którego skóra odmładzana jest za pomocą wiązki światła. 
Laser przenika w głębokie warstwy skóry, powstają mikrouszkodzenia, stymulowane są procesy 
regeneracyjne. Fibroblasty pobudzane są do produkcji kolagenu a istniejące włókna obkurczane. 
Zabieg fotoodmładzania działa przeciwstarzeniowo, redukuje drobne zmarszczki i przebarwienia, 
zwiększa napięcie skóry, modeluje owal twarzy oraz poprawia jędrność skóry.

                                                                             to nowoczesny laser opierający się na innowacyjnej 
technologii. Specjalnie zaprojektowane urządzenie pozwala na profesjonalne wykonanie wielu 
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Laser neodymowo - yagowy pozwala na poprawę kondycji skóry. Laseroterapia z jego użyciem 
umożliwia min. zmniejszenie widoczności naczynek, likwidację przebarwień i niedoskonałości 
skórnych oraz oznak starzenia się skóry. Laser wykorzystywany jest również do usuwania  tatuaży 
oraz makijażu permanentnego. 

Laser charakteryzuje się bardzo krótkim czasem trwania impulsów promieniowania laserowego 
(liczonych w nanosekundach) i bardzo wysoką energią. Laser wykorzystuje zjawisko selektywnej 
fototermolizy.
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Ze względu na różnorodność dostępnych głowic  
możliwe jest wykonanie następujących zabiegów:


