
ووافقت إدارة الأغذية والزراعة على استخدام الماديليزر لإزالة
الشعر في دبي
الصفحة الأولى

 

 

وصف المنتج

 

https://sdmingliang.en.alibaba.com/


:جهاز ليزر متقدم لإزالة الشعر بالليزر في دبي

.Wطاقة كاملة تصل إلى TCR، 400 آلتنا تستخدم وحدتان مضغوطة من طراز<<

نحن نستخدم أيضا نظام تبريد يعمل باللمس بالقوت الأزرقفي الرأس حرارة -5 -3 ℃. العلاج مريح<<
.جدا وغير مؤلم

لديها صهريج 5 لترات من الماء ١٢ مشجعو الهواء لتبريد الحرارة بشكل أفضل. نظام مزج عالي<<
.التردد يعمل على مدار الساعة

:آلة إزالة الشعر الليزرية في دبي

>>High power:

.بندقية الليزر لديها 12 قضيب وهي مجهزة للغاية في هذه الصناعة. هذه المصاصة تضمن فعالية جيدة

>>Big spot size hair removal laser:

15*25mm2 حجم اللوحية الضوئية، مع إزالة الشعر بسرعة وكفاءة.

>>At least 5000,000 longevity.

وبما أن نظام تبريد بندقية الليزر له تأثير كبير على عمر بندقية الليزر، يمكننا ضمان 500 مليون
.طلقة فعالة

 



 

:شاشة ملونة باللمس -سهل التشغيل وملائم لستة أنواع من الجلد، متعددة اللغات 8-4

 

مقبض: سهل إدخال



 



 

التعبئة والنقل

وقت التسليم في من 3 إلى 5 أيام عمل بعد الإيداع
.DHL UPS TNT النقل الجوي والبحري السريع مثلطريقة التسليم
قبل التسليم تحقق من كل تفاصيل الآلة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد
بعد الولادة ضمان الجودة: سنتان. عرض لا تشوبه شائبة خدمة ما بعد البيع
الحقيبة مربع الألومنيوم هناك فقاعة في الداخل وهناك عجلات في الخارج

معلومات الشركة



:mingliangkj حول

في ويفانج هي شركة متخصصة في تصنيع معدات التجميل، (MLKJ) شركة ميانغ ميانغ إليكترونيك المحدودة
وهي وزارة متخصصة في الإنتاج، وإدارة الإمدادات، وإدارة التخزين، وخدمات التسويق. يتم تطبيق
منتجاتنا على نطاق واسع على شارون والعيادات والأسر. وتنتشر الأسواق حول العالم، بما في ذلك
أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وما إلى ذلك 13 عام وفي صناعة التجميل، هناك اهتمام كبير بجودة
.المنتجات وأسعارها

آلة التجميل التي نصنعها

 

ومصابيح استيراد ،TEC نانومتر ليزر (استخدام قضبان ليزر موبوقة من الذهب والقصدير، ومكثفات 808
(الإيطالية

(ليزر الليزوم بالأريوم والألومنيوم والجواميس (استيراد قضبان الليزر، لعلاج الخمسة الأولى

(ليزر بي (6 رؤساء العلاج

(رئيس مسح الواردات ،Wالجزء الليزري من ثاني أكسيد الكربون (تردد الراديو 40

(ليزر ثنائي القطب (استئصال الأوعية الدموية المتخصصة 980

(إليت/آي بول (7 مرشحات، حجم 15*50 مم



(إزالة الشعر وبر) /

الفراغ الترددات الراديوية (الترددات الراديوية الثلاثية الأقطاب، الترددات الراديوية
(الأحادية القطب، الترددات الراديوية الثنائية القطب

(ليزر النيميوم IPL ،معدات تجميل متعددة الأغراض (ليزر النيميوم ديميوم، اللينيوم وم

اسئلة شائعة

Q1. هل هذه الشركة موثوقة؟

الرد: تأسست شركة ليليلينك المحدودة في ويفانج في عام 2005 وتعمل في مجال البحث والتطوير وبيع
وبيع وبيع أجهزة التجميل والليزر الطبية، حتى في بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات والعقارات.
ولدينا فريق متخصص يجمع بين الضوء والآلات والكهرباء والطب، مما يجعلنا في طليعة في هذا المجال.
.؛ هناك أكثر من 100 موظف M SUP2مصنعنا هو 5000



 

Q2. ماذا عن التسليم؟

يمكننا تقديم خدمات من الباب إلى الباب، أو النقل الجوي أو البحري، طالما كنت في :MLKJ الرد
.النقل الجوي والبحري …DHL، UPS، TNT، Federal Service الواقع. مثل

 

الموسم الثالث. ما هو كل تسليم؟

.أيام عمل. أسهم ضخمة MLKJ:3 الرد

 

الربع الرابع. أي حقيبة؟

MLKJ الرد: صناديق متينة من سبائك الألومنيوم/صناديق كرتون/صناديق خشبية

 

Q5 هل لديك أي دعم تقني في الوقت المناسب؟

لدينا فريق دعم تقني محترف لخدمتك في الوقت المناسب. لدينا وثائق تقنية لك، يمكنك :MLKJ الرد
.اتصل بنا (… Googletalk، Skype، Yahoo، Watsapp، Viber) أيضًا الدردشة عبر الإنترنت

 

ما هي طريقة الدفع؟

الغربية، الوصاية MLKJ: T/T، UNIN أجاب

 

حتى الآن. إذا تعطلت الآلة في النقل، هل ستدعمونا؟

في العادة، يشتري عملاؤنا التأمين قبل الشحن، لتجنب الخسائر الناجمة عن عمليات :MLKJ رد شركة
.النقل الجسيمة. سنساعدك في حل مشكلة المطالبة مع شركة التأمين واسترداد أموالك في الوقت المناسب


