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Interwell Kombajn kosmetyczny 10w1

Kombajn kosmetyczny 10w1 jest urz¹dzeniem o bardzo 
nowoczesnym i funkcjonalnym wzornictwie.

W sk³ad kombajnu wchodz¹:

1. Funkcjonalna szafka z 4 szufladami oraz dwiema 
szafkami z uchwytami na podzespo³y urz¹dzenia oraz 
otworami na przewody. Dodatkowo szafka 
zamocowana jest na czterech ogumionych kó³kach, 
które u³atwiaj¹ przemieszczanie ca³ego kombajnu.

Wymiary: wysokoœæ 60 cm, z kó³kami 69cm, szerokoœæ 
46 cm, g³êbokoœæ 33 cm

2. Wielofunkcyjny wapozon z ciep³¹ par¹ i ozonem, 
posiada dodatkow¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia 
aromatoterapii z trzystopniowym poziomem 
nagrzewania wody. 

3. Lampa lupa. Nowoczesny design, soczewka 5 dioptrii 
z ¿arówkami typu LED. Lampa mocowana do blatu.
Wymiary:

 - d³ugoœæ ramienia 100 cm

- œrednica soczewki 17 cm

- œrednica trzpienia 1 cm

- maksymalne rozchylenie uchwytu(imad³a) 4,5 cm

4. Dwa modu³y z nastêpuj¹cymi funkcjami:

Modu³ F-330:

- galwanizacja

- jonoforeza

- ultradŸwiêki

- peeling kawitacyjny

- biolifting twarzy

- magic gloves

Modu³ F-336B

- mikrodermabrazja diamentowa

Dane techniczne:

Wapozon:

- napiêcie 220 V / 50 Hz
- moc 800 W
- pojemnik na wodê o pojemnoœci 1,3 l,
- wymiary urz¹dzenia -wysokoœæ 25cm, wysokoœæ z 
dysz¹ 78cm, szerokoœæ 26cm, d³ugoœæ 25cm,

Lampa lupa:

- ¿ród³o œwiat³a DIODY LED 80 sztuk

- napiêcie 230 V

- czêstotliwoœæ wyj. 50/60 Hz

- moc 8 W

Modu³ F-330:

napiêcie 230 V
czêstotliwoœæ wyjœciowa 50/60 Hz
moc 75 W
wymiary 12 cm x  33 cm x  26 cm

Modu³ F-336B:

napiêcie 230 V
czêstotliwoœæ wyjœciowa 50/60 Hz
moc 75 W
wymiary 12 cm x  33 cm x  26 cm
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Interwell Kombajn kosmetyczny 10w1
Opis poszczególnych funkcji:

Lampa powiêkszaj¹ca 5 dioptriiLampa lupa. 
Nowoczesny design, soczewka 5 dioptrii z ¿arówkami 
typu LED. Lampa mocowana do blatu.
Lampa charakteryzuje siê bardzo niskim poborem 
mocy oraz d³ugowiecznoœci¹ ¿arówek LED (oko³o 
4000h) Umo¿liwia ogl¹danie skóry w powiêkszeniu przy 
jednoczesnym doskona³ym oœwietleniu.Stosowana 
równie¿ przy zabiegach manicure i pedicure, makija¿u 
permanentnym czy depilacji. Posiada du¿¹ 
widocznoœæ, szk³o antyrefleksyjne i nie powoduje bólu 
oczu przy d³u¿szej pracy. Idealnie nadaje siê do 
gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, 
weterynaryjnych oraz znajduje zastosowanie w innych 
bran¿ach.

Wapozon/ aromaterapia/ 
zio³olecznictwo/ozonoterapia

Wielofunkcyjny wapozon z ciep³¹ par¹ i ozonem, 
posiada dodatkow¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia 
aromatoterapii z trzystopniowym poziomem 
nagrzewania wody. Wapozon posiada 
ciek³okrystaliczny wyœwietlacz. Wapozon jest 
niezbêdnym urz¹dzeniem w ka¿dym gabinecie 
kosmetycznym.

UltradŸwiêki

UltradŸwiêki mog¹ byæ stosowane w przypadku 
wszystkich znanych problemów skórnych.

Jedna z bogatych funkcji ultradŸwiêków jest 
wt³aczanie substancji biologicznie czynnych na 
zasadzie jonoforezy, g³ownie poprzez zmiany 
przepuszczalnoœci b³ony bia³kowo-lipidowej.

Ponadto stymuluj¹ proces odnowy i regeneracji skóry, 
przyspieszaj¹ metabolizm komórkowy, poprawiaj¹ 
kr¹¿enie krwi i limfy, wzmacniaj¹ uk³ad odpornoœciowy.

Galwanizacja/ Jonoforeza

Wprowadzanie substancji biologicznie czynnych przy 
pomocy pr¹du sta³ego- jonoforeza.

Peeling kawitacyjny

Przeznaczony jest do bardzo wra¿liwej, delikatnej oraz 
cienkiej skóry, sk³onnej do podra¿nieñ i rozszerzonych 
naczynek. Peeling kawitacyjny doskonale sprawdza siê 
jako bezinwazyjny zabieg oczyszczaj¹cy dla skóry 
tr¹dzikowej i przet³uszczaj¹cej siê. Poprzez zjawisko 
kawitacji, usuwa zrogowacia³e komórki warstwy rogowej 
naskórka.

Biolifting twarzy

Aparat wykorzystuje mikropr¹dy, które zmiany w 
komórce na poziomie molekularnym.

Dziêki czemu pobudzamy odbudowê w³ókien kolagenu i 
elastyny, ujêdrniamy i wyg³adzamy skórê. W efekcie 
stosowania mikropr¹dów skutecznie oddzia³ujemy na 
zmarszczki, ujêdrniaj¹c skórê twarzy i poprawiaj¹c jej 
elastycznoœæ.

Magic Gloves

Aparat wykorzystuje mikropr¹dy, które zmiany w 
komórce na poziomie molekularnym.

Dziêki czemu pobudzamy odbudowê w³ókien kolagenu i 
elastyny, ujêdrniamy i wyg³adzamy skórê. W efekcie 
stosowania mikropr¹dów skutecznie oddzia³ujemy na 
zmarszczki, ujêdrniaj¹c skórê twarzy i poprawiaj¹c jej 
elastycznoœæ.

Magiczne rêkawiczki pozwalaj¹ wykonaæ biolifting 
twarzy, przy pomocy rêkawiczekprzewodz¹cych 
mikropr¹dy. Rêkawiczki pozwalaj¹ na wykonanie mocno 
stymuluj¹cego masa¿u twarzy.

Mikrodermabrazja diamentowa

Mikrodermabrazja jest metod¹ rozjaœniaj¹c¹ i 
odœwie¿aj¹c¹ wygl¹d skóry, usuwaj¹c¹ zmiany 
pigmentacyjne, drobne linie i zmarszczki, blizny 
potr¹dzikowe.
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