
MLKJ'nin ICE lazer epilasyonuyla istenmeyen tüylere elveda deyin! En son teknolojimiz hızlı,
rahat ve etkilidir ve size kalıcı pürüzsüz, yumuşak bir cilt bırakır. Yeni, kendine güvenen
benliğinize bugün merhaba deyin !





*Acısız epilasyon için güzel soğutma teknolojisine sahip 1800w Yüksek güçlü diyot lazer!
* Diyot lazer, ışığın cilde daha derine nüfuz etmesini ve diğer lazerlerden daha güvenli
olmasını sağlar. Cildin epidermisindeki melanin pigmentini önleyebildiği için, 6 çeşit cilt
tipindeki tüm renkli tüylerin kalıcı olarak alınması için kullanabiliriz.
* Yüz,kol,koltukaltı,göğüs,sırt,bikini,bacaklar gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler için
uygundur...Ayrıca cilt yenileyici özelliği vardır.
* Frekans 1-10HZ.hızlı tedavi!!! Hızlı ve kalıcı epilasyon için makine. Ağrısız!!



Kol ekranı
1.Üç dalga boyunda diyot lazer. 2. Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları,
40.000.000 daha uzun ömür. 3. Güvenli, Hızlı, Ağrısız, kalıcı 4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon
için 6 cilt rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.



Waves lazer, 755nm 808nm 1064nm'yi bir araya getirir, tüm cilt ve
tüy tiplerinin tedavisine uygundur.

Beyaz ten (ince/altın renkli tüyler) epilasyon için 755nm.
Sarı (doğal) cilt epilasyonu için 808nm.
Siyah cilt (siyah tüy) epilasyon için 1064nm.
Alma soprano buz platin diyot lazer epilasyon makinesi öncesi ve sonrası



modeli 808V29
Lazer Tipi 808nm diyot lazer veya 755/808/1064nm 3 dalga kombine
Görüntülemek 14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu 755/808/1064
atışlar 20-40 milyon atış
Enerji 10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık 1-10HZ
Soğutma kompresörhavasu
Güç 3500W
nokta boyutu Seçim için 12*24mm veya 12*36mm
Gerilim Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı 95kg
Brüt ağırlık 105Kg
makine boyutu 53*40*105cm



Kutu boyutu 125*56*70.4

Ağrısız epilasyon, yan etki yok！Cildinizi ipeksi ve çekici hale
getirin!
Ekran sistemi görüntüsü



İşletim sistemi
* 14.0 inç ekran
* çoklu dil sistemi
* Çalıştırması kolay operasyon becerileri ve öğretim hizmetleri sağlar
*Ücretsiz logo ve dil özelleştirilebilir

Özel bölüm
Özel logo ekranınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.





Güzellik makineleri üretiminde zengin deneyime sahip 14 yıllık üretici!
13 yıl Alibaba altın tedarikçisi
CE sertifikaları onaylı TUV sertifikaları onaylı
Kişisel ısmarlama ve OEM
Ürün paketleme
Alüminyum kutu paketleme makinesi sağlam ve dayanıklıdır, güvenlik korumalıdır ve
makinenizin eve güvenli bir şekilde gitmesine yardımcı olur!




