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27%

Mes-ion

Nettó: Bruttó: 126 999 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:
Mes-ion-Laser

Postázható

            Mezoterápia, Iontoforézis, Lézerzuhany.                   
Hatását sejtszinten fejti ki, így a kozmetika hatóanyagai 

            Mezoterápia, Iontoforézis, Fényterápia.                    
Hatását sejtszinten fejti ki, így a kozmetika hatóanyagai 
még intezívebben hatnak. A készüléknek bőrfiatalító, 
feszesítő hatása van (szakirodalmat olvasni!).                                                       
Iontó régóta ismert eljárás (+- 3mA), + relax masszázs.                         
Fénykezelés (475nm, 580nm, 630nm hullámhosszon) 
különféle bőr, testi betegség kezelésére alkalmas 
(szakirodalmat olvasni!).

27 000 Ft2 év garancia

2002 után gyártott Elektron márkájú kozmetikai gépek szervizelése.

Kozmetikai gépgyártó: Kovács László

Az Áfa mértéke:

99 999 Ft

https://data.hu/get/11463049/Mes-Ion_kezelesi_utasitas.rar 

Frissítve:  2023.04.01.

A gyártó adószáma:62341392-2-43

   1213 Budapest, Vihorlát út 82. 
Érdeklődés, információ: tel: +36 30 28 750 28,     E-mail:

Minden készülékemre 2 év magyar  garancia (biztos szerviz háttér! )

Nettó: Bruttó: 247 999 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:
RotoBrush (mechanikus peeling)

Nettó: Bruttó: 48 000 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:

Tovább

37 795 Ft
10 205 Ft

https://data.hu/get/12656737/Mes-ion-Laser_kezelesi_utasitas.rar 
Postázható

Csomagküldéses (GLS) vásárlás: előre utalással!

2 év garancia

Hatását sejtszinten fejti ki, így a kozmetika hatóanyagai 
még intezívebben hatnak. A készüléknek bőrfiatalító, 
feszesítő hatása van (szakirodalmat olvasni!).                                                       
Iontó régóta ismert eljárás (+- 3mA), + relax masszázs           
Lézeres kezelés alacsony energiájú lézer gyorsítja a 
sejtgyógyulást, nem melegíti fel a szöveteket, ellenben 
jótékony hatást fejt ki.

2 év garancia

Postázható
https://data.hu/get/11463053/RotoBrush_gepkonyv.rar 

Segítségével könnyedén eltávolítható a bőr felületén 
felhalmozódott elhalt szarusejtek. Állítható forgásirányával 
elősegíti a szimmetrikus munkát a masszázsirányoknak 
megfelelően. Automata üzemmódba kapcsolva 
hatékonyabban távolíthatja el az elhalt szarulemezeket és 
nagymértékben vérkeringés fokozó hatású. Állítható 
fordulatszám, cserélhető méretű kefék segítségével arcon 
és testen egyaránt használható. Két kefével!

195 275 Ft
52 724 Ft

↓
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SonicPeel

Nettó: Bruttó: 82 995 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:
Thermo Használatával a hő pozitív hatását érvényesítjük, a pórusok 

kitágulnak és átjárhatóbbá teszik a bőr felszínt, így a kívánt 

17 645 Ft Postázható
https://data.hu/get/11463052/SonicPeel_2in1_gepkonyv.rar 

Minden készülékemre 2 év magyar  garancia (biztos szerviz háttér! )

   1213 Budapest, Vihorlát út 82. 
Érdeklődés, információ: tel: +36 30 28 750 28,     E-mail:

A gyártó adószáma:62341392-2-43
Az Áfa mértéke:

2002 után gyártott Elektron márkájú kozmetikai gépek szervizelése.

Frissítve:  2023.04.01.

65 350 Ft

Kettő az egyben. Az ultrahangos spatula két oldalával két 
különböző kezelést is végezhetünk. Míg az egyik oldalával 
az elhalt hámréteget távolítjuk el, addig a másik oldallal 
hatóanyagokat juttathatunk be a bőr mélyebb rétegeibe.   A 
hámlasztás, hidratálás, nyirokmasszázs területén látványos 
eredmények érhetők el. 

Hydroabráziós készülék
2 év garancia

Kozmetikai gépgyártó: Kovács László

Nettó: Bruttó: 70 999 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:
Vakuum Control

Nettó: Bruttó: 167 499 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:

Tovább

15 094 Ft

Postázható

kitágulnak és átjárhatóbbá teszik a bőr felszínt, így a kívánt 
hatóanyag  könnyedén , jó hatásfokkal diffundál be. A 
vérbőség hatására fokozottabb lesz a tápanyagellátás is. A 
készüléken egy időben lehet használni mindkét tartozékot, 
vasaló  és álarc . A beállított hőmérsékletet automatika 
szabályozza 37°C és 49°C között. Kezelő elektródákkal!

Csomagküldéses (GLS) vásárlás: előre utalással!

https://data.hu/get/11463050/Vacuum_Control.rar 

https://data.hu/get/11463055/Thermo_Face_Iron__Mask_gepkonyv.rar 

0 és -600mB között tudja a vákuumerőt állítani, amit egy 
mérőórán tud leolvasni. A készülék alkalmas pulzáló 
(lüktető) szívóhatás kifejtésére. Egyszerre egy vagy két 
kezelőfejjel (melyek bőségesen állnak rendelkezésre 9db) 
tud dolgozni.                                                       
Testkezelésre is kiválóan alkalmazható!

2 év garancia

55 905 Ft
Postázható

131 889 Ft
35 610 Ft

2 év garancia

↓
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Vibrating Ultrasonic

Nettó: Bruttó: 92 456 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:
Vió kézi

Frissítve:  2023.04.01.
Minden készülékemre 2 év magyar  garancia (biztos szerviz háttér! )

Postázható

Rezgőfejes ultrahang kezelőfej, mely mechanikai és 
ultrahang rezgéseket bocsát ki magából. A rezgés 
jótékonyan hat a kötőszövet rostjaira, javítja a sejthártyán 
át történő transzportot. Valamint termikus, mechanikus és 
kémiai hatásokat idéz elő. A hangrezgés hatására a 
hatóanyag a bőrbe "kényszerül". A mechanikus 
sejtmozgást hívjuk mikromasszázsnak, amely a súrlódás 
kapcsán hőt termel. (termikus hatás)

https://data.hu/get/11463048/Vibrating-Ultrasonic.rar 

A gyártó adószáma:62341392-2-43
Az Áfa mértéke:

2002 után gyártott Elektron márkájú kozmetikai gépek szervizelése.

2 év garancia

19 656 Ft
72 800 Ft

A készülék elsősorban a kozmetikusok, bőrgyógyász-
kozmetológusok és fodrászok részére készült. Az üveg 

   1213 Budapest, Vihorlát út 82. 
Érdeklődés, információ: tel: +36 30 28 750 28,     E-mail:

Kozmetikai gépgyártó: Kovács László

Nettó: Bruttó: 31 299 Ft
Áfa:

Kezelési utasítás letölthető:

Nettó: Bruttó: 5 899 Ft
Vió illeszték gomba Áfa:

Vió (High Frequency) készülékhez elektróda
Nettó: Bruttó: 5 899 Ft

Vió illeszték kúp Áfa:

Vió (High Frequency) készülékhez elektróda
Nettó: Bruttó: 6 599 Ft

Vió illeszték fésű Áfa:

Vió (High Frequency) készülékhez elektróda
Nettó: Bruttó: 6 401 Ft

Vió illeszték nyak-toka Áfa:

24 645 Ft

2 év garancia

1 403 Ft Postázható

6 654 Ft Postázható

Postázható

https://data.hu/get/11828472/High_Frequency_kezi_gepkonyv.rar 

Vió (High Frequency) készülékhez elektróda
4 645 Ft
1 254 Ft

5 040 Ft
1 361 Ft Postázható

4 645 Ft
1 254 Ft Postázható

5 196 Ft

kozmetológusok és fodrászok részére készült. Az üveg 
illesztékek a bőrfelületéhez közelítve ionkisülést hoznak 
létre, mely kiválóan alkalmas arc fertőtlenítésére, pórus 
összehúzására, szeborreás, zsíros bőr kezelésére. Pozitív 
mellékhatásként megemlíthető a fokozott vérbőség és 
tápanyag ellátottság. Plusz 1db "gomba"!

Csomagküldéses (GLS) vásárlás: előre utalással!


