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R

             to wielofunkcyjne urz¹dzenie do podstawowego 
stosowania w gabinecie kosmetycznym.
Aparat  s³u¿y do wykorzystania tradycyjnych technik zabiegowych, 
udoskonalonych na przestrzeni wieloletniego stosowania w gabinetach 
kosmetycznych, w po³¹czeniu z najnowsz¹ technologi¹ cyfrow¹ i 
niezaprzeczalnie piêknym, stylowym wygl¹dem.
Aparat wielofunkcyjny  zawiera w sobie szeœæ  urz¹dzeñ:  
- "galwan", 
- " d'arsonval ", 
- tester skóry tzw. "skintest",
-  mezoterapia bezig³owa, 
- peeling kawitacyjny,
- sonoforeza. 

al. Prymasa Tysi¹clecia 46, lok.301, 
tel./fax: (22)  8370816,   tel. kom.: 600212037

biuro@biotronik.com.pl, www.biotronik.com.pl   

01-242 Warszawa

BIOvacuus

wykorzystuje najnowsze osi¹gniêcia z dziedziny kosmetologii w po³¹czeniu z 
technik¹ radiow¹ i fizyk¹ do redukcji tkanki t³uszczowej, cellulitu i ujêdrnienia skóry oraz do 
wykonywania innych bezbolesnych, bezinwazyjnych zabiegów estetycznych. 
Wytwarzane przez aparat BIOeReF fale radiowe (radio frequency), a aplikowane za pomoc¹ 
specjalnych bipolarnych g³owic, dzia³aj¹ na tkankê, powoduj¹c powstanie tzw. efektu Joule'a. 
Daje to miejscowe podniesienie temperatury skóry oraz tkanek podskórnych.  Dziêki termicznemu 
„szokowi” w³ókna kolagenowe ulegaj¹ intensywnemu skurczeniu, a nastêpnie naprê¿eniu, co 
wp³ywa na poprawê ich struktury i powoduje ich odnowienie. Podniesiona temperatura pobudza 
jednoczeœnie fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, które odpowiedzialne s¹ za napiêcie i 
elastycznoœæ skóry. Wystêpuj¹ca przy tym selektywna termoindukcja doprowadza do rozpadu 
t³uszczu (lipoliza) bez niszczenia lub uszkadzania otaczaj¹cych komórek nerwowych i naczyñ 
krwionoœnych. W ten sposób mo¿na zredukowaæ cellulit, lokalny nadmiar tkanki t³uszczowej lub 
zregenerowaæ zwiotcza³¹ skórê.

Aparat do masa¿u podciœnieniowego -  
nowy  zabieg kosmetyczny 
wykonywany przy pomocy systemu 
BIOvacuus i specjalnych g³owic. 
Metoda oparta jest na wykorzystaniu 
specjalnych technik wraz ze zmiennym 
podciœnieniem kontrolowanym przez 
mikrokomputer, pod nadzorem  
odpowiedniego programu. Ustawiaj¹c 
odpowiedni¹ si³ê ssania i stosuj¹c 
odpowiedni¹  technikê masa¿u, mo¿na  
przy pomocy aparatu BIOvacuus 
wykonaæ co najmniej takie zabiegi: 
drena¿ limfatyczny, regeneracja i 
poprawa kr¹¿enia krwi, ujêdrnianie oraz 
zabiegi specjalne na rozszerzone 
naczyñka. Stosuj¹c wymienione wy¿ej 
techniki oraz ³¹cz¹c je podczas jednego 
zabiegu, stosowanie aparatu BIOvacuus 
pozwala na uzyskanie doskona³ych 
rezultatów zabiegowych.
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BIOabrader to w pe³ni profesjonalne urz¹dzenie do 
wykonywania zabiegu mikrodermabrazji, wykorzystuj¹ce 
do tego celu w³aœciwoœci œcierne kryszta³ków tlenku 
glinu, inaczej mówi¹c, korundu. Specjalna konstrukcja 
g³owicy BIOabrader zapewnia bardzo skuteczne dzia³anie, 
przy jednoczesnym zapewnieniu zbierania z powierzchni 
skóry prawie 100% u¿ytego do zabiegu korundu. Korund 
“zabrudzony”, z resztkami usuniêtego naskórka, jest 
odsysany z obszaru czynnego g³owicy i transportowany 
do zamkniêtego pojemnika odbiorczego. Zakres 
zastosowania BIOabradera jest bardzo szeroki i jest 
bezpieczny dla wszystkich typów skóry. 

BIOabrader
mikrodermabrazja

 jest aparatem do zabiegów mezoterapii bezig³owej. 

Mezoterapia bezig³owa jest najnowszym, bezinwazyjnym 
sposobem transportu substancji czynnych w g³¹b skóry 
w³aœciwej, w którym wykorzystuje siê do tego celu zjawisko 
„elektroporacji”. Nie wymagane jest w tym przypadku 
poddawanie siê zabiegom chirurgicznym. Zabieg wykonywany 
przy pomocy aparatu jest zabiegiem bezpiecznym, gdy¿ nie 
dochodzi przy nim do uszkodzenia b³on komórkowych, a 
jednoczeœnie pozwala on na wprowadzanie w g³¹b komórek 
cz¹steczek preparatów kosmetycznych. Aparat jest 
wyposa¿ony w dwie g³owice - do cia³a i do twarzy. Aparat sam 
rozpoznaje rodzaj zabiegu i dostosowuje automatycznie 
parametry sygna³u elektrycznego do wykonywanego zabiegu i 
preparatu kosmetycznego. Czas dzia³ania wprowadzonych, 
aktywnych sk³adników preparatów w czasie zabiegu 
wyd³u¿ony  zostaje nawet do 48 godzin.

Urz¹dzenie mo¿na stosowaæ ze wszystkimi koktajlami do 
mezoterapii.

EPILAN 3s

Z³oty Liœæ 

Salon Jesieñ 2012
Z³oty Liœæ 

Salon Jesieñ 2012

               Dzia³anie aparatu wykorzystuje zjawisko silnego miejscowego, 
termicznego oddzia³ywania pr¹du wielkiej czêstotliwoœci na tkankê w miejscu 
styku elektrody lub ig³y z tkank¹. Takie dzia³anie powoduje koagulacjê tkanki, 
zamyka naczynka krwionoœne nie dopuszczaj¹c do krwawienia oraz zapewnia du¿¹ 
aseptycznoœæ zabiegu, bêd¹c jednoczeœnie bardzo skuteczne i ma³o bolesne. 
               Aparat posiada szeœæ podstawowych gotowych programów, cztery do 
elektrokoagulacji i dwa do epilacji, mo¿liwych do natychmiastowego u¿ycia z 
wstêpnie ustawionymi parametrami, zaspokajaj¹cych prawie 100% przypadków 
zabiegów. Aparat ma równie¿ mo¿liwoœæ w³asnego ustawiania parametrów fali 
aplikowanej dopasowanych do w³asnych upodobañ lub technik zabiegów.
     W konstrukcji aparatu zastosowano innowacyjn¹ technologiê cyfrow¹, co 
zapewnia du¿¹ trwa³oœæ i niezawodnoœæ pracy, stabilnoœæ parametrów, wysok¹ 
energooszczêdnoœæ oraz gotowoœæ do pracy natychmiast po w³¹czeniu zasilania.

  urz¹dzenie do epilacji  i termokoagulacji z 
wykorzystaniem pr¹du wielkiej czêstotliwoœci (w.cz.). rozbudowane o 
funkcjê  wykonywania zabiegów z falami radiowymi
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EPILAN RFEPILAN RF

Z³oty Krokus 

Salon Wiosna 2013
Z³oty Krokus 

Salon Wiosna 2013

proste, analogowe urz¹dzenie s³u¿¹ce 
do usuwania w³osów oraz do koagulacji z 
wykorzystaniem pr¹du wielkiej czêstotliwoœci (w.cz.). 
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