Uygulama Alanları
Pürüzsüz ve tüylerden arınmıș bir cilt için hassas, hızlı
ve güvenli kullanım
yaklaşık

yaklaşık

0.5

2 x 0.5

dak.

dak.

IPL 250.000+
SALONPRO SYSTEM
250.000 ıșık atımlı kartuș içerir

IPL 100.000+
SATINSKIN PRO SYSTEM
KOMPAKT TASARIM

CR 99
AYAK VE TOPUK TÖRPÜSÜ
Yumușak ve pürüzsüz ayaklar için

100.000 ıșık atımlı kartuș içerir

Yoğunlaştırılmış atışlı ışık teknolojisi
Professional Series

IPL Tüy alma sistemi
Yüz

Koltuk altı

CİLT TOLERANSI
DERMATOLOJİK
OLARAK ONAYLANDI

****

Hızlı kaydırma özelliği sayesinde,

ÖMÜR BOYU
KULLANIM

Kullanıșlı ve kesintisiz uygulama konforu sunar.

LED
light

yaklaşık

yaklaşık

2 x 3.5

1.0

dak.

Uzun süreli ipeksi ve pürüzsüz bir ten

dak.

FAKİR IPL Cihazları, kutusundan çıkarır çıkarmaz
kullanabileceğiniz eksiksiz bir çözümdür. Daha da
önemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.
yaklaşık

yaklaşık

2 x 8.0

5.0

dak.

dak.

yaklaşık

11.0
dak.

Bacaklar

Göğüs ve sırt

*
**
***
****

IPL 250.000 + Dermatoloji çalıșması, 36 kadın, Institut proDERIVl Hamburg, çalıșma no.: 14.0148-11
Institut proDERM, Hamburg tarafından gözden geçirilen teknoloji
IPL 250.000 +Kol, bacak, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için maksimum enerji seviyesine sahiptir.
40-60 yıllık normal kullanım için yeterlidir.

* IPL 100.000 + Dermatoloji çalıșması, 20 kadın, Institut proDERIVl Hamburg, çalıșma no.: 14.0309-11
** Institut proDERM, Hamburg tarafından gözden geçirilen teknoloji
*** IPL 100.000+Kol, bacak, yüz, koltuk altı ve bikini bölgesi için maksimum enerji seviyesine sahiptir.
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Yedek parça gerekmez

ka
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Bikini bölgesi

Güzellik salonlarının profesyonel teknolojisini kullanan
uzun süreli tüy alma sistemi
t Profesyonel tüy almada dermatolojistler tarafından
kullanılan en son ıșık teknolojisi
t Cilt tonu ve tüy rengini tespit eden otomatik sensör
t Kompakt tasarım ile daha küçük vücut bölgeleri için de
ideal
t Hızlı, güvenli ve kullanıșlı
t Tüm vücuda sadece minimum 19 ile maksimum 58
dakikada uygulanabilir en hızlı kompakt cihaz**
t Hızlı kaydırma özelliğiyle kesintisiz uygulama
t 2’si bir arada ve cilt temas sensörü özelliğiyle
maksimum güvenlik
t Yüz, kol, bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, göğüs ve sırt
için güvenli uygulama***
t 2 yıl garanti

t
2 ade (ince ve

lın

Kollar

Profesyonel tüy almada dermatolojistler tarafından kullanılan
en son ıșık teknolojisi, evinizin rahatlığında, konforlu kullanım
için tasarlandı.
t Güzellik salonlarının profesyonel teknolojisini kullanan uzun
süreli tüy alma sistemi**
t Cilt tonu ve tüy rengine göre uygulama derecesini
otomatik tespit eden sensör
t Çok çeșitli tüy ve cilt tiplerine uygun altı farklı ıșık enerjisi
ayarı
t Güvenli yüz uygulaması için hassas bölge bașlığı
t En derin tüy köklerine nüfuz edebilen 380 - 1400 nm.
dalga boyu uzunluğunda ıșık darbesi
t Tüm vücuda yaklașık 26 dakikada uygulanan en hızlı
uygulama***
t XXL ıșık alanı: 7 cm2 bașlık
t Hızlı kaydırma özelliğiyle daha rahat ve kesintisiz uygulama
t 2’si bir arada ve cilt temas sensörü özelliğiyle maksimum
güvenlik
t Yüz, kol, bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, göğüs ve sırt için
güvenli ve etkili uygulama
t Yedek parça ya da jel gerektirmez
t 2 yıl garanti

Hızlı, kullanıșlı ve hassas uygulama

Ayaklarınızda ipeksi yumușaklık
t Ayak parmakları, topuklar, ayakların yan tarafları ve ayak
tabanlarında sert veya pürüzlü deriden ve nasırlardan
kurtulmak için kullanılır
t Yumușak ve pürüzsüz bir cilt için idealdir
t Güvenli kullanım için kilitli AÇMA/KAPAMA düğmesi
t Kullanım kolaylığı için parlak LED ıșık
t 2 adet ince ve kalın yedek törpü bașlığı
t Temizleme fırçası
t Koruyucu kapak
t İlk kullanım için pil dahildir
t 2 yıl garanti

Evinizin konforunda
zahmetsizce
kullanabileceğiniz
güvenli ve hızlı çözüm

GÜZELLİK SALONLARINDA
KULLANILAN PROFESYONEL
TEKNOLOJİ
IPL 250.000+
SALONPRO SİSTEM
250.000 ışık darbeli kartuş içerir.
IPL 100.000+
SATINSKINPRO SİSTEM
Kompakt Tasarım
100.000 ışık darbeli kartuş içerir.

Tüylerin yeniden uzamasını engelleyip pürüzsüz ve
ipeksi bir cilde kavuşmanın ideal yolu.

IPL uzun süreli tüy alma teknolojisi, klinik olarak yapılan testler
sonucu profesyoneller tarafından geliştirilmiştir.
IPL, tüylere hassas ışık atışları uygulayan bir uygulamadır. Işık,
tüydeki melanin (pigment) tarafından emilir ve ısı enerjisine
dönüşür. Bu ısı enerjisi tüy köklerine nüfuz ederek, tüy
kökünün uyku evresine girmesini sağlar.
Bunun sonucunda tüy doğal biçimde dökülür ve yeniden
uzaması önlenerek pürüzsüz bir cilde kavuşursunuz.

Güvenli, hızlı ve uzun süreli
pürüzsüzlük için klinik olarak test
edilmiș teknoloji…
Tüy gelișim döngüsünün, ıșık esaslı tüy almaya etkisi
nedir?
Vücuttaki her tüy, büyüme döngüsü içinde üç fazdan geçer:
Anajen faz (büyüme fazı), katajen faz (geçiș fazı) ve telojen faz
(dinlenme fazı).
Tüy büyüme döngüsünün uzunluğu, kișiden kișiye değișir ve
özellikle tüyün vücudun neresinde olduğuna bağlıdır. Genelde
bir döngü 18 ile 24 ay arasında sürer.

EN HIZLI
UYGULAMA***

FAKİR IPL Teknolojisi ile
güvenliğiniz, önceliğimizdir...

Cilt tiplerine ve enerji seviyelerine
genel bakıș

FAKİR IPL cihazları entegre UV koruması ve 2’si bir
arada cilt temas sensörü ile profesyonel düzeyde
güvenlik sistemi sunar.

Tüy ve cilt renk çizelgesine bakarak, cildiniz ve tüy renginiz için hangi ışık enerji yoğunluğunun
oğu uğu u uygu
uygun o
olduğunu
duğu u belirleyebilirsiniz.
be eyeb s
Hassas ve etkili bir uygulama için altı farklı ışık enerjisi ayarına sahiptir. Doğru kullanıldığında
anıldığında hassas ciltler ve hassas bölgeler için
bile güvenli ve naziktir.
Cilt
tip
Tüy
renk

IPL ile uzun süreli tüy alma işlemi, doğal koyu tonlu ve
esmerleşmiş cilt tipleri için uygun değildir. Cihazlarımızda
her ışık darbesinden önce uygulanan yüzeydeki cilt
pigmentlerini ölçen bir cilt tipi sensörü mevcut olup, cihaz
cilt pigmentleri uygunsa otomatik olarak tetiklenir.

Melanin tüy köklerinde ışığın emilmesinden sorumlu olan
pigment olup, cilt altındaki tüy foliküllerini yok ederek tüy
büyümesini engelleyecek şekilde ısı üretir. Tüylerde ne kadar
çok melanin olursa, yani tüyler ne kadar koyu renkli olursa, o
kadar daha fazla ışık emilir ve tüy alma işlemi o kadar etkili olur.
FAKİR Professional Series IPL cihazlarıyla artık bu denenmiş
ve klinik olarak test edilmiş teknolojiyi evinizde her zaman
güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.
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Katajen geçiș fazı

Aynı zamanda cilt temas sensörü, ışık darbelerinin ancak
ışık alanı cildinizle tam temas halindeyken verilmesini
sağlayarak gözlerinizi korur. Entegre UV filtresi de cildinizi
zararlı ışınlardan korur.

Telojen dinlenme fazı

IPL teknolojisi kullanılan uygulamaya sadece anajen fazdaki
tüyler tepki verir. Bu yüzden tüm tüylerin alınması için birden
çok ișlem gerektiğini unutmayın. Bazı durumlarda uzun süreli
tüy alma ișleminin bașarılı olması için tam bir tüy büyüme
döngüsü gerekebilir.

CİLT TOLERANSI
DERMATOLOJİK
OLARAK ONAYLANDI
Evde maksimum güvenlik için

Uygun tüy ve cilt tipleri
IPL cihazlarımız yalnızca, doğal rengi koyu sarışın,
kahverengi ve siyah tüyler için ayrıca açık ile orta arası cilt
tonlarında kullanılabilir. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi çok
açık sarı veya gri/beyaz tüylerde etkili değildir. Ayrıca, çok
koyu tonlu ciltler için de uygun değildir.
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Darbe sırasında

Enerji
Orta

Enerji
Düşük

Enerji
Düşük

Koyu

Enerji
Yüksek

Enerji
Yüksek

Enerji
Orta

Enerji
Düşük

Enerji
Düşük

Kahverengi

Enerji
Yüksek

Enerji
Yüksek

Enerji
Orta

Enerji
Düşük

Enerji
Düşük

Koyu
Sarı

Enerji
Yüksek

Enerji
Yüksek

Enerji
Orta

Enerji
Düşük

Enerji
Düşük

Açık
Sarı

Enerji
Yüksek

Enerji
Yüksek

Enerji
Orta

Enerji
Düşük

Enerji
Düşük

Kırmızı

Enerji
Yüksek

Enerji
Yüksek

Enerji
Orta

Enerji
Düşük

Enerji
Düşük

IPL 250.000+
IPL 100.000+

* IPL 250.000+ Dermatoloji çalıșması, 36 kadın, Institut proDERM Hamburg, çalıșma no.: 14.0148-11
* IPL 100.000+ Dermatoloji çalıșması, 20 kadın, Institut proDERM Hamburg, çalıșma no. 14.0309-11

Yüksek: Enerji seviyesi 4-5-6
Yüksek: Energy level 3

Orta: Enerji seviyesi 3-4
Orta: Enerji seviyesi 2

Düşük: Enerji seviyesi 1-2-3
Düşük: Enerji seviyesi 1

Vücut uygulaması:
Sadece 3-4 uygulama sonrası tüylerde %50’ye kadar azalma sağlanabilir. Vücut uygulamalarında en iyi sonucu almak için, iki
haftada bir gerçekleștirilen 4 seans uygulamadan sonra ve devamında her dört haftada bir 3 seans uygulama yapmanız gerekmektedir.
Optimum sonucu elde etmek için uygulama daha sonra gereken șekilde tekrarlanabilir.
gulama
Uy

I

gulama
Uy

gulama
Uy

II

2 hafta

2 hafta

III

2 hafta

la m
ygu a

IV

gulama
Uy

4 hafta

V

Uy

4 hafta

gulama

VI

Uy

4 hafta

gulama

VII

Gerekirse uygulamayı tekrar edin.

Sadece 3-4 uygulamadan sonra tüylerde %50 azalma

Yüz uygulaması:
Yüz uygulamalarında en iyi sonucu almak için, iki haftada bir gerçekleștirilen 6 seans uygulamadan sonra ve devamında her dört
haftada bir 3 seans uygulama yapmanız gerekmektedir. Optimum sonucu elde etmek için uygulama daha sonra gereken șekilde
tekrarlanabilir.
gulama

I

Uygulama sonrası

*** FAKİR IPL 250.000+ Kol, bacak, koltuk altı, bikini bölgesi ve yüz için maksimum enerji
seviyesine sahiptir.

Enerji
Yüksek

Gri
Beyaz

Uy

Uygulama öncesi

Enerji
Yüksek

Kahverengi

7 cm2 ’lik XXL ıșık alanı sayesinde
bütün gövdeye yaklașık 26 dakikada
uygulanabilir
Anajen büyüme fazı

Siyah

U

Yoğunlaștırılmıș Atıșlı Ișık Teknolojisi
(IPL) Nasıl Çalıșır?

Uy
2 hafta

gulama

II

gulama
Uy

gulama
Uy

2 hafta

III

2 hafta

Sadece 6 uygulamadan sonra elde edilen en iyi sonuçlar

IV

Uy

2 hafta

gulama
Uy

gulama

V

2 hafta

VI

Uy

4 hafta

gulama

VII

Gerekirse uygulamayı tekrar edin.

