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Home Pulsed Light

Tech nolo gy

HPL Inside
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EUR-1&2 - 08/2013
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EUR-3 - 02/2014

• HPL™  технология за перманентно премахване на 
нежеланото окосмяване.

• Подходящ за лице и тяло!- Подходящ за лице и тяло!
• Метод на плъзгане и пулсиране.
• С 5 нива на сила.
• Скорост от 1.5 до 3.5 sec. интервали между 

импулсите
• Подходящ  и за кожа с тен.
• Може да се използва след излагане на слънце.
• Площ на лампата 3 кв.см.
• Няма нужда от консумативи. 

•  

Новият Silk’n Glide - толкова малък и лек, че можете да го носите навсякъде с Вас. Със 
своите  150 000 импулса - напълно достатъчни за няколко процедури на цялото тяло в 
продължение на години. Glide пристига в стилна, многофункционална чантичка 
създадена за удобното му съхранение както у дома така и когато сте на почивка. 
Започнете от днес с процедурите по перманентно обезкосмяване и се насладете на 
гладка и мека кожа!

 Silk'n Glide150 000 импулса

Преди HPL™ процедура:

Здрави фоликули на косъм при 

нормален растеж.

По време  на HPL™ процедура: 

Светлинната енергия в комбинация 
с акустичния ефект селективно се 
абсорбира в косъма.

След HPL™ процедура:

Енергията е абсорбирана от 

фоликулите на косъма, докато 

кожата наоколо остава в нормална 

температура. Обезкосмяването е 

налице!
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер    Модел: KSA24A1200150HU; 100-240V; 50-60Hz 0.5A

Страна на произход Израел

Големина на опаковката  223мм х 221мм х 90мм

1. Има сензор за цвят на кожата!
2. Плъзгането е най-добрият начин за работа при ниските енергийни нива.
3. След епилация не излагайте кожата на слънце до 2 седмици, използвайте слънцезащитен крем.
4. Кожата на третираните зони трябва да бъде обръсната, чиста и суха. Препоръчва се бръснене 3 дни преди 
третирането или когато космите са с дължина 1-2мм. 
5. Има 5 степени на сила. За първата процедура използвайте уреда на 1-ва степен.
6. HPL™ технология за перманентно премахване на нежеланото окосмяване
7. Подходящ за лице и тяло!
8. Многократни процедури, без необходимост от допълнителни консумативи! 

Площ на лампата  0,9см х 3см (2,7см2) 
Технология   Home Pulsed LightTM
Максимално енергийно ниво Макс. 5J/sm2

Дължина на вълната 475 - 1 200 nm
Време на заряд   Непрекъсната работа (със захранващ кабел)
Изисквания към електрозахранването 100-240 VAC, 2 A
Безопасност - сензорът за цвят на кожата непосредствено осигурява 
използването само върху правилния тип кожа!     


