
η6  γενιά laser υψηλήςΤο νέο  είναι η ®MeDioStar  
ισχύος από την Asclepion. Είναι η τελευταία 

καινοτομία στο σχεδιασμό και την τεχνολογία, και 

διακρίνεται από τη μέγιστη ισχύ, τους βραχύτερους 
παλμούς, τη μεγαλύτερη σειρά χειρολαβών στην αγορά και 

πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Η εταιρεία PAPAPOSTOLOU 

το έφερε στην Ελλάδα για να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος 

στο ιατρείο σας. 

®ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ MeDioStar :

Αποτρίχωση

Αγγειακές θεραπείες

Σύσφιξη δέρματος

Λεύκανση δέρματος 

Θεραπεία ακμής  

Η μοναδική τεχνολογία διόδου με μήκος κύματος 

810/940nm, το μεταβλητό μήκος παλμού (3-400ms) και το 
εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα ψύξης, εγγυάται την 

ασφαλή επεξεργασία όλων των τύπων δέρματος (I – VI). Με 
2ισχύ έως 5.000 Watt και μέγεθος κεφαλής 10 cm , το νέο 

®MeDioStar   επιτρέπει επίσης μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης
για να καταστρέψει βαθιά ενσωματωμένα θυλάκια της 

τρίχας. Η δυναμική λειτουργία επιτρέπει σύντομους 

παλμούς με υψηλή συχνότητα μέχρι 20Hz. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά καθιστούν τη θεραπεία πιο αποτελεσματική, 

πιο γρήγορη και πιο διακριτική από ποτέ.

®Το νέο MeDioStar  έχει μια οθόνη αφής 10.1”, η οποία 

προσφέρει μια εντελώς ανακατασκευασμένη και 

διαισθητική διεπαφή στον χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να 

επιλέγουν στο μενού θεραπείες και ρυθμίσεις. Υπάρχουν 

επίσης μεμονωμένα διαμορφωμένοι ηλεκτρονικοί μετρητές, 

οι οποίοι εμφανίζουν το χρόνο θεραπείας ή το ρυθμό των 

παλμών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μας εγγυάται τον 

βέλτιστο έλεγχο.

® 

Welcome to the future!

Θεραπεία χρωματικών βλαβών  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

®To νέο MeDioStar  διαθέτει τις  νέες χειρολαβές Monolith,
οι οποίες έχουν ανακατασκευαστεί από το μηδέν. Είναι πιο 

εργονομικές, ελαφρύτερες, ισχυρότερες και διαθέτουν πιο 

εύκαμπτο καλώδιο για εύκολη και άνετη χρήση. Το 
οσύστημα ψύξης 360 , ψύχει αποτελεσματικά την 

επιδερμίδα, προστατεύει το δέρμα από τα εγκαύματα και 

καθιστά δυνατή τη θεραπεία σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Η  της Asclepion εξασφαλίζει την τεχνολογία TAPER
ομοιόμορφη κατανομή της ενέργειας σε ολόκληρο το 

σημείο εφαρμογής, αποτρέπει το σχηματισμό θερμών 

σημείων και μειώνει τον κίνδυνο παρενεργειών.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ MONOLITH ΜΕ ΨΥΞΗ ΤΟΥ 
οΔΕΡΜΑΤΟΣ 360

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο νέος ασφαλής και μοντέρνος ποδοδιακόπτης επιτρέπει 

την εύκολη θεραπεία. Ο ποδοδιακόπτης, επικοινωνεί 

απευθείας με το σύστημα μέσω Bluetooth, κάνοντας έτσι 

τα ενοχλητικά καλώδια να ανήκουν πια στο παρελθόν. 

ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Asclepion έχει αναπτύξει ένα ευέλικτο κάλυμμα μίας 

χρήσης για να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό επίπεδο 

υγιεινής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό, 

προσαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε χειρολαβή Monolith 

πριν από κάθε θεραπεία. 

Αγγειακές θεραπείες


