
Wejdź i uwolnij swój świat.
Uwolnij skutecznie i całkowicie 
bezboleśnie wszystkie partie ciała 
z niechcianego owłosienia.

Wybierz Nasz Najnowszy Laser Diodowy
Wejdź z nami na całkowicie nowy poziom epilacji

o trzech częstotliwościach - 755nm / 808nm / 1064nm
Wyłączny dystrybutor i właściciel marki Sirene: 
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Laserowe usuwanie włosów 
Podaruj sobie gładką skórę

Jak działa nasz laser?
Wprowadzenie
Nasz laser diodowy jest technologiczną innowacją w świecie epilacji. Dzięki szafirowej głowicy mrożącej 
wszystkie zabiegi są całkowicie bezbolesne. Zabiegowi laserowej epilacji towarzyszy mrożenie, które 
pozostawia skórę delikatną, pozbawioną jakichkolwiek podrażnień, a także całkowicie niweluje ból 
towarzyszący zabiegowi, co pozwala w pełni zrelaksować się podczas jego trwania. 
Dzięki temu zadowoleni klienci zawsze do nas wracają.

Precyzyjnie dobrana kompilacja długości fal lasera to nowatorska technologia - synergia trzech wiązek 
wzajemnie uzupełniająca swoje działanie. Światło emitowane przez nasz laser pochłaniane jest przez melaninę 
włosa, gdzie zamieniane jest w ciepło powodując uszkodzenie cebulki włosa, a następnie jej zanik. Nasze 
urządzenie działa skutecznie przy każdym kolorze, strukturze i grubości włosa. Jest bardzo efektywne 
niezależnie od posiadanej karnacji. Działanie lasera jest całkowicie bezbolesne i nie powoduje żadnych 
podrażnień, dając poczucie komfortu szczególnie dla osób bojących się bólu. 

Urządzenie jest wyposażone w dwa kondensatory TEC służące jego ochronie i bezawaryjnej pracy.

Podstawy działania naszego lasera

Mrożenie

Cebulka 
włosa

Uwalnianie
temperatury

Skóra 
właściwa

Naskórek

Włosy są wstępnie 
skrócone, 
a miejsce poddane 
działaniu głowicy 
chłodzącej.

Pulsujące światło 
reaguje z melaniną 
włosów, 
temperatura 
uszkadza cebulki 
włosowe, 
uniemożliwiając 
wzrost włosa.

Włosy oddzielają 
się od mieszków 
włosowych 
i wypadają, 
a odrastające są 
bardzo cienkie 
i delikatne.

Po paru 
zastosowaniach 
cebulka traci 
zdolność do 
tworzenia nowych 
włosów na bardzo 
długi czas.



Pod pachami

Okolice
klatki
piersiowej

Strefa nóg

Strefa rąk

Okolice 
bikini

Odpowiednie do stosowania na całym ciele

Zabiegi usuwania włosów

Głowica laserowa
Zaprojektowana w USA spójna o zwartej konstrukcji głowica zapewnia silnie 
skupioną wiązkę laserową. Wieloetapowa kontrola jakości dobranych 
materiałów i podzespołów zapewnia 100% gwarancję jakości.

Wsparcie techniczne
Inteligentny design. Kontrola w czasie rzeczywistym 
temperatury i przepływu wody, zapewnia bezpieczne 
funkcjonowanie i długi czas użytkowania urządzenia.

Przemyślana konstrukcja
Wewnętrzna konstrukcja zaprojektowana w taki 
sposób, aby obwody elektryczne i wodne były 
całkowicie od siebie oddzielone. Zastosowane 
precyzyjne ustawienia służą wyższemu komfortowi 
użytkowania i zapobiegają awariom.

Kontrola na każdym etapie produkcji

Budowa urządzenia
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Zasilacz

Filtr

Zbiornik wody 

Chłodnica 

Pompa

Laser diodowy do 
usuwania włosów

Głowica lasera



Moduł laserowy

Głowica zabiegowa

Filtr

Chłodnica

Dwie funkcje działania        Epilacja oraz Odmładzanie skóry 

L a s e r o w e U s u w a n i e W ł o s ó w

Trzy długości 
fali lasera

Coś co jest u innych niewykonalne
u nas dostępne jest w standardzie

W ł o s ó wU s u w a n i eL a s e r o w e

Pompa



Trzy długości fali dla 
różnych typów skóry

Przed Po Przed Po

755nm 
delikatne owłosienie

808nm 
normalne owłosienie

1064nm 
ciemna karnacja

Cechy różnych długości fal
755nm:
Odpowiednie do najszerszego wachlarza typów i kolorów włosów. Laser 755nm nadaje się doskonale 
do epilacji włosów cienkich z okolic brwi i występujących nad ustami.

808nm:
Klasyczna długość fali  808nm zapewnia głęboką penetrację mieszków włosowych, z wysoką mocą 
użytkową. Laser 808nm dociera do głębszych warstw skóry, ale nie jest zbyt inwazyjny dla melaniny. 
Dzięki temu jest bezpieczny, nie powoduje podrażnień, zaczerwień ani urazów termicznych skóry.  
Jest idealny do zastosowań na obszarach ramion, nóg, a także na delikatnych miejscach jakimi są 
broda i policzki. 

1064nm:
Dostosowany do ciemniejszej karnacji.
Laser 1064nm ma szeroki wachlarz zastosowań. Począwszy od głowy, ramion, a kończąc na miejscach 
intymnych. 1064nm  jest falą o najwyższej skuteczności (efektywności)  w usuwaniu zbędnego 
owłosienia.

Realne przykłady



Epilacja Laserem Diodowym

Dane techniczne

▲

SIRENE OPTIMA 
Diodowy laser
Kondensatory TEC oraz radiator
755nm, 808nm, 1064nm
15x30mm
Usuwanie włosów, regeneracja skóry
1-140J/cm2
800W
2 Lata

Model
Technologia
System chłodzący
Długość fali lasera
Obszar roboczy
Funkcje
Energia lasera
Moc
Gwarancja




