MILESTONE 1200 DIODELASER
Definitieve ontharing

Definitieve ontharing is vandaag een must do en een must have in het professionele salon.
LUXUS DERMA heeft 15 jaar ervaring met definitieve haarverwijdering.
Voor de schoonheidsbranche is LUXUS DERMA met zijn vele tevreden klanten dé norm binnen de
schoonheidsbranche.
De MILESTONE 1200 DIODELASER is dé state of the art voor definiteve ontharing. Het neusje
van de zalm voor een toegankelijk en interessante aankoopprijs. De uiterst 810 nm krachtige
1200W laserdiode onthaart uiterst snel definitief alle huidtypes (I-IV) met gepigmenteerd haar.
Het huidcontact met de saffierkoel-unit maakt ontharen comfortabel en vrijwel pijnloos dankzij
een dubbel TEC-koelsysteem (-10°C.) en maakt kans op incidenten quasi nihil. De hoge koeling
standaard garandeert 7/7dagen, de klok rond de perfecte koeling.
De laserstraal van de MILESTONE 1200 DIODELASER wordt omgezet in warmte met een
gepatenteerde technologie van straalvorming. De Milestone 1200 beschikt over een VCSEL-diode
en geeft het hoogste rendement voor definitieve ontharing.

Werkingsprincipe
Laserontharing is gebaseerd op selectieve
absorptie, de dynamiek van licht en warmte.
Een 810nm laserdiode licht dringt diep door
in de dermis en wordt geabsorbeerd door de
melanine in de haarzakjes.
De laserenergie wordt tijdens de lichtflits
omgevormd in warmte (85°C) en beschadigt
definitief de haarfollikel zonder schade aan het
omliggend weefsel.

De troeven
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•
•
•
•
•
•
•
•

uiterst snel apparaat, bikinilijn < 10’; volledig
lichaam max. 45’
eenvoudige gebruiksprotocollen
veilig, vrijwel pijnloos, permanent, betaalbaar
snelle terugbetaling van je investering, hoog
verdienmodel.
stabiel, betrouwbaar krachtig apparaat met
vernieuwende technologie
geen bijkomende kosten voor onderhoudscontract
volledige waarborg van 3 jaar
LUXUS DERMA als expert, betrouwbare leverancier
en aanspreekbare partner
groeimarkt van 20% per jaar, wereldwijd
leasing kost +/- 430€ per maand. (1 klant per week
is breakeven)

De ondersteuning
Kies voor de MILESTONE 1200 en ontvang de
extra ondersteuning:
• dagdeel theoretische, klinische en praktische
opleiding;
• begeleiding met marketing, opstartplan;
• consumentenfolders en reclamebord voor buiten
of banner voor binnen;
• certificaat van bekwaamheid;
• klinische cursus en handleiding;
• begeleiding met opstart;
• bereikbaar voor alle vragen;
• anamneseformulieren;
• toestemmingsformulieren.

Waarborg
2 jaar omnium waarborg op onderdelen, werkuren
en verplaatsing. Een eigen technische dienst,
24h-service, onderdelen in voorraad.

Tevredenheidsenquête
LUXUS DERMA zet in op een zeer nauwe permanente
begeleiding. We beschikken over tientallen referenties die
een tevredenheid aangeven van 97% over de ganse lijn.
(enquête en referenties op aanvraag).

“ MILESTONE 1200
DIODELASER
STABIEL
BETROUWBAAR
VERNIEUWEND “

Rendement en 100€ regel
Werk je met een-maandelijks-laseren-aan-deur service?
Komt een persoon met ‘zijn’ toestel in jouw salon jouw klanten laseren?
Dan is je eigen toestel rendabel vanaf 100€ commissie dat je ontvangt.
Je beschikt dan over je eigen toestel, 24/7, met je eigen agenda en 100% van de ontvangsten.
De enige manier om extra tevreden klanten te hebben is het bezitten van je eigen toestel.
Geen enkele behandeling binnen een salon geeft een hogere winst dan definitieve haarverwijdering.
De MILESTONE 1200 DIODELASER is gebruiksvriendelijk, veilig, uiterst snel en betaalbaar, zowel
voor de therapeut als voor de klant.

De specificaties en kenmerken
golflengte

810 nm

output laser energie

1200 watt

gewicht handstuk

450 gram

lichtflits lengte

6 ~ 240 ms

aantal flitsen per HZ

1 ~10 flitsen p/sec

capaciteit connector

87 miljoen flitsen

energie fluence

100 J/cm² max

lasertype

AIGaAs Diode Arrays

fluence laser

1~ 40J/cm² max (volgens EG wetgeving MDD)

classificatie

Laser Class IV (4)

laser connector

VCSEL

grootte flitskop

14 x 14 mm

touchscreen

Ø 38 cm

afmetingen

50 × 43 ×115 cm

koeling

2 TEC Peltier, thermo electric cooling, -10° tot +5° C

gewicht

42,2 KG

certificaten

Medisch goedgekeurd apparaat, MDD 93/42/EG ; CE;
CE 0123; ISO 13485

Wetgeving
Permanente ontharing met laser is bij wet een esthetische behandeling (wet mei 2013).
Vanaf 25 mei 2021 is bij levering van een diodelaser Class IV, het medisch certificaat MDD 93/42/EG
of 2017/745/EG/MDR vereist. Vanaf 25 mei 2021 wordt de niet-medische sector gelijkgesteld met de
medische sector. De invoerder, verdeler én de fabrikant moeten beschikken over dit certificaat.
LUXUS DERMA beschikt over alle wettelijke certificaten voor al zijn apparatuur.
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