
NOVÁ HRANICE
LASEROVÉ EPILACE



ZVYŠTE LAŤKU LASEROVÉ EPILACE, 
PŘEPNĚTE NA VYSOKÝ VÝKON.
VYZKOUŠEJTE DELIGHTER 2000W

MAXIMÁLNÍ VÝKON, MAXIMÁLNÍ 
BEZPEČNOST, MAXIMÁLNÍ KOMFORT
 
Díky výraznému zvýšení výkonu a vysokému 
počtu wattů nabízí Delighter 2000W maximální 
výsledky i v těch nejobtížnějších situacích,  
jako jsou tenké a světlé chloupky.
To vše při zachování maximální bezpečnosti 
díky krátkému trvání pulzů, pro maximální 
pohodlí během sezení.

LASEROVÁ EPILACE PRO KAŽDÉHO, 
BĚHEM CELÉHO ROKU

Delighter 2000W je vhodný pro všechny 
fototypy pokožky, včetně opálené. Jeho výkon 
účinně působí na chloupky jakékoli barvy  
a hustoty, čímž rozšiřuje možnost nabízet  
tuto službu všem typům klientů.

Skvělá příležitost, jak zvýšit ziskovost vašeho 
kosmetického centra.



VAŠE ZÁRUKA ÚSPĚCHU 
MADE IN ITALY

Ideální také  
pro epilace celého těla 
u mužů i žen.



DVĚ VLNOVÉ DÉLKY, 
DVOJNÁSOBNÁ ÚČINNOST
Inovativní technologie s ještě lepším  
výkonem díky kombinovanému vyzařování 
dvou vlnových délek - 808 a 1064 nm  
- pro víceúrovňové působení.

Použití kombinovaných frekvencí umožňuje  
cílit na chloupky v různých hloubkách 
(frekvence 1064 nm dosáhne hlouběji  
než frekvence 808 nm), což zaručuje  
lepší a rychlejší výsledky.

HLAVICE
NOVÝ DESIGN
Malé rozměry a inovativní ergonomický tvar 
umožňují pohodlné používání i při delších  
a opakovaných sezeních.

VĚTŠÍ EMISNÍ OKÉNKO
Díky multifokálnímu safírovému sklu  
s vyzařovací plochou 13x23 mm je možné 
pracovat rychle i na největších plochách  
a zkrátit tak dobu sezení.

INTEGROVANÝ 5-ÚROVŇOVÝ 
CHLADÍCÍ SYSTÉM
Díky exkluzivnímu systému je možné okamžitě 
ochladit nejpovrchovější vrstvy pokožky,  
což zajišťuje maximální pohodlí během sezení 
a zabraňuje poškození tkání teplem.



CHLAZENÍ 
PŘÍSTROJE

SOFTWARE
A ROZHRANÍ

Inovativní chladicí systém umožňuje 
opakované ošetření bez nutnosti pauz.
Neuvěřitelná výhoda pro úsporu času  
a kvalitu epilace

Intuitivní software umožňuje snadné  
a okamžité provedení epilace bez složitého 
nastavování. Dotyková obrazovka umožňuje 
volit různé parametry pro dosažení maximálních 
výsledků u jakéhokoli fototypu a typu chloupků.



ELECTRA TECH COSMETICS 
PRODUKTY
Specifické kosmetické produkty, které působí  
v součinnosti s technologiemi a maximalizují účinnost  
epilace Delighter 2000W:

DIODE 
Laser gel

DELICE 
Zklidňující emulze po fotoepilaci

PROČ ZVOLIT DELIGHTER 2000W?

RYCHLOST 
Díky nové velikosti emisního  
okna umožňuje rychlou epilaci  
i na největších plochách a zkracuje 
dobu sezení.

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST 
Vyrobeno výhradně v Itálii  
v souladu se všemi právními předpisy.

KOMFORT PRO POKOŽKU 
Díky inovativnímu chladicímu 
systému a krátkému trvání pulzů.

SILNÝ A VYSOCE VÝKONNÝ
Díky vysokému výkonu a dvojité 
vlnové délce lze dosáhnout 
efektivních výsledků i v těch 
nejobtížnějších situacích.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ 
Díky dotykovému displeji  
a intuitivnímu softwaru.



Specifické zaškolení  
pro získání všech 

potřebných dovedností 

Marketingová 
podpora 

Ještě efektivnější 
služby zákazníkům díky 
vzdálenému připojení 

Bezplatné poradenství 
pro technické a/nebo 
vzdělávací informace 

STÁLÁ PŘÍTOMNOST 
PRO SKVĚLÉ PARTNERSTVÍ 

Kompletní instalační služby, školení,  
podpora a poprodejní servis. 

Objevte výhody  
skutečného a dlouhodobého  
partnerství společnosti Panestetic. 



Panestetic, společnost s certifikací ISO 13485, se již od roku 1984 řadí  
mezi přední italské výrobce kosmetických a medicínských přístrojů. 

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti výzkumu a vývoje nových technologií 
a přístrojů má na kontě i celou řadu specializovaných kosmetických produktů, 

které pracují v součinnosti s kosmetickými přístroji, posilují jejich účinekz 
hlediska výkonu a dosažení viditelnějších výsledků. 

MADE IN ITALY

PANESTETIC SRL
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