Benzersiz

Soprano ailesi
MÜKEMMEL LAZER EPILASYON

Bir başarı öyküsü:

Soprano markası
Alma Lasers’ın Soprano serisi, haklı olarak dünya çapında en çok aranan
ve çok sayıda ünlünün tercih ettiği lazer epilasyon markası olarak
tanınmaktadır.
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20 yıllık deneyim
Kalıcı epilasyon uygulamalarında kullanılan diyot
lazerlerin geliştirilmesinde 20 yıllık bir deneyime
sahip olan Alma Lasers; SHR™ teknolojisi, Alexandrite dalga boylarına sahip diyot lazerler ve eş zamanlı üç dalga boyu sunabilen üçlü aplikatörler
gibi inovasyonlarla sektörde öncü kuruluştur.
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ICE teknolojisi
son derece etkili cilt soğutması için
TM

Eş zamanlı temas soğutma teknolojisi ile donatılmış olan ICETM, işlem sırasında cildin
güvenilir şekilde soğutulmasını sağlar ve böylece müşteriye maksimum koruma ve
rahatlık verir.
Soğuk safir uç, cilt ile temasında yüzeydeki yanık riskini en aza indirir ve aynı zamanda ısıyı alt
deride tutar. Bu özellik, işlemi tüm cilt tipleri için hiç olmadığı kadar rahat ve güvenilir kılar.

Her cilt tipi için
mükemmel dalga boyu

Soprano’yu

benzersiz kılan nedir?
Alma’nın patentli
SHR teknolojisi
TM

2006 yılında Alma tarafından geliştirilen ve patentli bir konsept olan SHR; Super Hair Removal
(Süper Tüy Alma / Epilasyon) anlamına gelir; yılda 365 gün ve kademeli olarak uygulanabilir,
dolayısıyla nazik, ancak oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.
Tek bir yoğun lazer darbesi yerine, hedef doku, birbirini takip eden darbeler ile kademeli olarak gereken
sıcaklığa kadar ısıtılır. Kıl kökleri hedeflendiği gibi tahrip edilirken, cilt yüzeyinin zarar görmesi önlenir.
Bu sayede tedavi işlemleri, keyifli ve genellikle ağrısız ve güvenli geçer ve hafif bronzlaşmış ciltler de
dahil tüm I - VI arası cilt tipleri için CE onaylıdır.
Kıl kökünün çevresindeki alan da ısıtıldığı için
yeni kıl oluşumundan sorumlu kök hücrelere de
ulaşılarak tedavi daha da sürdürülebilir hale gelir.

SHRTM teknolojisi hakkında
daha fazla bilginin
bulunduğu videomuza
aşağıdaki QR kod
üzerinden ulaşabilirsiniz:

Tüm cilt tipleri için
yılda 365 gün

Açık veya koyu, ince veya kalın tüm kıl tipleri için ve bronzlaşmış ten de dahil tüm cilt tipleri için:
Alma Soprano ailesi, her tip için mükemmel dalga boyuna sahip bir diyot lazer aplikatörü sunar:
•

755 nm (Alexandrite lazer gibi): Yüzeysel / açık renkli kıllar için ideal

•

810 nm: Biraz daha derine iner, çok yönlü kullanılabilir

•

1.064 nm (Nd:YAG lazeri): Daha derinde, koyu renkli kıllar ve daha koyu cilt tipleri için ideal*

•

Üçlü aplikatörler: 755 nm + 810 nm + 1.064 nm - kıl köklerinin farklı derinliklerine ve yapılarına
aynı anda hitap ederek özellikle kapsamlı tedaviler için ideal

Küçük işlem alanları için
ideal uç
Alma Lasers, Soprano ailesinin lazerlerinde küçük ve ulaşılması zor
alanlarda kullanılmak üzere özel bir ataşman sunar.
6 mm çapındaki bu benzersiz işlem ucu, kaşlar, kulaklar, burun, el ve ayak
parmakları bölgeleri için ve ayrıca mükemmel bir sakal şekillendirme için idealdir.

* üçlü aplikatörlerimizde mevcuttur

Mükemmel bir

epilasyon için ne
gerekir?
Büyüme döngüsü
Kalıcı bir epilasyonun
üç bileşeni
Etkileme biçimi

Optimum seviyede kalıcı epilasyon için kılların büyüme döngüsü de çok önemlidir. Bu döngü, üç
fazdan oluşur: Büyüme (anajen faz), geçiş (katajen faz) ve dinlenme/dökülme (telojen faz).
Yalnızca büyümekte olan kıl/saç (anajen faz) tedavi edilebilir, çünkü yalnızca bu aşamada kıl köklerinde
ışığın ısıya dönüşmesini sağlayacak olan yeterli miktarda melanin depolanmıştır.
Bulunduğu vücut bölgesine bağlı olarak, yaşam döngüsü ve anajen fazın süreleri çok farklıdır, bunu
zaten kılların farklı hızlarda büyüdüğü görerek kolayca anlayabilirsiniz. Richard Meharg, farklı değerleri
bir genel bakış tablosunda özetliyor.
Tedavinin yapılacağı alanda bulunan kılların sadece bir kısmı anajen fazda olduğundan, istenen sonucu
elde edebilmek için daima birkaç haftalık aralıklarla birkaç tedavi seansı gerekli olmaktadır. Bu tedavi
aralığı, büyüme döngüsüne ve ilgili bölgenin büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir.

Lazer veya ışınla kalıcı epilasyonun etkileme biçimi, seçici fototermoliz olarak adlandırılan prensibe
dayanmaktadır:: Burada belirli bir dalga boyundaki ışın, kıl köklerinde bulunan melanin tarafından
emilir ve ısıya dönüştürülür. Yönlendirilen lazer enerjisiyle kıl kökleri özel olarak ısıtılır ve tahrip edilir,
böylece kılların yeniden çıkması engellenir ve çevre dokulara zarar verilmez.

Fototermoliz (hedeflenmiş yıkım) etkisinin ön koşulu,
lazer parametrelerinin hedef yapıya hassas olarak ayarlanmasıdır:
Dalga boyu + enerji yoğunluğu (akış) + darbe süresi

Dalga boyu
L azerden gelen ışın, ağırlıklı olarak kıl kökündeki melanini hedef alan ideal dalga boyuna sahip olmalıdır. Alma Soprano ailesi tarafından kullanılan 755 nm, 810 nm, 1.064 nm dalga boyları ve geniş kapsamlı tedaviler için bunların bir kombinasyonu, epilasyon işlemleri için idealdir.
Dalga boyu ve spot boyutu seçimi, lazerin penetrasyon derinliğini etkiler, çünkü daha yüksek dalga boyu, ciltte daha derine
nüfuz edilmesi demektir. Aynı seviyede kalan akıcılıktaki (enerji
yoğunluğu) büyük bir ışın çapı, her derinlikte daha yüksek enerji
sağlar. Spot boyutu ne kadar büyükse tedavi edilecek alan o kadar büyük olabilir.

577 nm

Absorpsiyon katsayısı

Kısa dalga boylarındaki mavi UV ışınlarından en uzun dalga boyuna sahip kızılötesi ışınlarına kadar, ışık
spektrumunun tüm genişliği boyunca çeşitli lazer ve ışın teknolojileri bulunmaktadır. Ancak her lazer,
epilasyon için aynı oranda uygun değildir, çünkü sözü geçen dalga boylarının her biri, su, kan pigmenti
hemoglobin veya melanin pigmentleri tarafından emilir ve dolayısıyla farklı doku yapılarında etki eder.

Melanin

755 nm
1.064 nm

810 nm

Hb0

Su

HbR

Dalga boyu

Bizim Soprano’muz

Alma’nın patentli SHRTM teknolojisine
sahip diyot lazerlerimiz, kalıcı
epilasyon sağlamak adına farklı
dalga boylarında veya tek bir
aplikatörde üç dalga boyunun bir
kombinasyonu olarak sunulmaktadır.

Sistemler ve aplikatörler

KLİNİKTE
KANITLANMIŞ

KLİNİKTE
KANITLANMIŞ

4 cm2 genişliği
3 dalga boyu ile
4 cm2 spot boyutu ve üç dalga boyunun
kombinasyonu ile TRIO, 4 cm2’lik geniş alanlarda
bile özellikle hızlı, kapsamlı tedaviler sağlar.
Yalnızca Soprano Titanium için sunulur

TRIO - eş zamanlı üç dalga boyu
755 nm + 810 nm + 1.064 nm: TRIO aplikatörü, kalıcı epilasyon için
en etkili üç dalga boyunu tek bir tedavi başlığında kombine eder ve 2
cm2 spot boyutuna sahiptir. Kıl köklerini bulunduğu farklı doku derinlikleri
ve anatomik yapıları eş zamanlı hedefler ve bu sayede özellikle kapsamlı
tedavileri mümkün kılar.

Epilasyon için diyot
lazer

Üç dalga
boyunun gücü

Epilasyon,
yeniden tanımlandı.

Soprano ICE yılın 365 günü
tüm cilt tiplerine uygulanabilen
etkili epilasyon için, patentli
SHRTM teknolojisinin yanı sıra
755 nm veya 810 nm dalga
boylarına sahip aplikatörler
sunar.

Kalıcı lazer epilasyonu için
entegre bir çözüm sağlayan
Soprano ICE Platinum
özellikle kapsamlı tedavi için
üç dalga boyunun tüm
avantajlarını birleştirir.

Kalıcı epilasyonda yeni bir çığır
açıldı: Soprano Titanium üç
dalga boyunun kombinasyonu
ve ekstra geniş spot boyutunun
sunduğu avantajlar ile
olağanüstü tedavi sonuçları
için maksimum başarı sağlar.

Soprano ailesi hakkında daha fazla bilgiyi,
www.almasoprano.de adresinde veya
yandaki kare kod aracılığıyla bulabilirsiniz.

Yalnızca Soprano Platinum ve Soprano Titanium için sunulur

Spot boyutu 2 cm²

Smart Clinic, tedavilerinizin
parametrelerini otomatik olarak
belgeler.

Düşük işletme masrafları:
• Ultrason jeli hariç başka bir sarf malzemesi veya aksesuar gerekli değildir.
• Lazer epilasyon başlıklarının şarj edilmesi gerekmez.

Spot boyutu 1 cm²

SPEED™ 810

ALEX 755

Daha kısa sürede daha fazla tedavi seansı:
2 cm2 spot boyutu ve 810 nm dalga boyu
ile Speed tedavi başlığı, hızlı ve çok yönlü
kullanılabilir.

755 nm’lik Alexandrite dalga boyu ile ALEX,
melaninde sağladığı yüksek enerji emilimi
sayesinde daha hafif ve ince kıllar için uzman
cihazdır.

Spot boyutu 1,5 cm²

COMPACT 810

Yüz ucu

Ergonomik, hafif tasarımı ile bu tedavi
başlığı, tedavinin hem kullanıcılar hem de
müşteriler için oldukça konforlu ve keyifli
geçmesini sağlar.

Burun içi, kulak içi gibi erişilmesi güç
alanlarının tedavisini ve kaş ve sakal
şekillendirmeyi kolayca uygulayın.

360° tam kapsamlı desteğimizle

başarıya giden yolda
size eşlik ediyoruz

Alma Lasers, kalıcı epilasyon için üstün teknolojilere sahip Soprano ailesinin sistemlerini sunar.
Çok yönlü ve eksiksiz destek paketimizle, en başından itibaren eğitim, hizmet ve pazarlama
alanlarında tam kapsamlı destek sağlayarak, başarıya ulaşmanızda size eşlik ediyoruz.

Kişiye özel detaylı

danışmanlık

NiSV uzmanlık eğitimi
Size, NiSV ile ilgili önerilerde
bulunmaktan ve bir iş
ortağımız aracılığıyla uzmanlık
eğitimi vermekten mutluluk
duyarız.

Lazerden
korunma kursu
Alma tarafından

ve uygulama
eğitimi
Alma danışmanınız
tarafından

Alma
servis teknisyeni
tarafından

Yaklaşık 1 yıl
sonra
Çalıştay

Çevrimiçi
partner alanımızda her zaman
en güncel resimleri, videoları,
müşteri broşürleri ve sosyal medya
gönderileri gibi dijital materyalleri
indirebilirsiniz.

ALMA BEAUTY:
Başlangıç çalıştayı
kurs yöneticisi
Dörte Boße tarafından

Alma müşterisi olarak ücretsiz kaydolmak
için bu QR kodu kullanın:

Teorik bilgi &
satış teknikleri,
detaylı eğitim
materyalleri dahil

1.200 € değerinde paket:

Takip ziyareti
Ön bilgilendirme

Kurulum

Alma ile hemen işe koyulun
Firmanız, web siteniz ve sosyal medyadaki
varlığınız için basılı ve dijital reklam malzemelerinin yanı sıra özel yapım pazarlama paketlerimizle sizi destekliyoruz.

LOG IN

Gerekli modüller: “Temel modül cilt ve ek alanları”
ve “optik ışın”

Alma Lasers irtibat
görevlinizi öğrenmek için
bu QR kodu kullanın:

Pazarlama

ve gerekirse Alma
danışmanınız
tarafından ilave kurs

ALMA BEAUTY:
Profesyonel çalıştay,
uzman değişimi
1.200 € değerinde paket
kurs yöneticisi Dörte Boße
tarafından sunulur

Profesyonellerden
profesyonellere
ipuçları ve püf noktaları

Neden Soprano?
GÜVENLİ, PRATİK VE AĞRISIZ
Patentli SHR teknolojisi ve son derece etkin, cilt soğutmalı ICETM teknolojisi sayesinde Soprano
lazerlerle yapılan tedaviler, tüm cilt tipleri için güvenli, pratik ve ağrısızdır.
TM

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN - YILIN 365 GÜNÜ
Soprano tedavilerini, bronz ten üzerinde bile tüm yıl boyunca uygulamak mümkündür
ve oldukça hızlı bir amortisman için istikrarlı ve güvenilir bir ciro sağlar.

MÜKEMMEL DALGA BOYU
Alma’nın Soprano diyot lazerleri, her cilt ve her kıl tipi için ideal dalga boyunu veya özellikle
kapsamlı tedaviler uygulanmak üzere farklı dalga boylarının bir kombinasyonunu sunar.

GENİŞ VE KÜÇÜK İŞLEM ALANLARI İÇİN
Çok küçük ve çok geniş alanlar için: Soprano lazerler daima doğru aplikatörü sunar
ister bacaklarda hızlı bir epilasyon işlemi için ister sakal çizgisinin hassas bir şekillendirmesi için.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ
Benzersiz 360° çok yönlü ve eksiksiz destek paketimizle
başarıya giden yolda en başından itibaren size eşlik ediyoruz.

Alma Lasers ile iletişim için:
www.almasoprano.de
marketing@alma-lasers.de
Alma.Deutschland

AlmaBeautyDeutschland

alma.lasers.deutschland

AlmaBeautyDeutschland
ALMA LASERS’I
TAKIP EDIN

Alma Lasers GmbH
Nordostpark 100–102
90411 Nürnberg (Almanya)
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0
Faks + 49 911 / 89 11 29-99
E-posta: info@alma-lasers.de
www.alma-lasers.de
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lginizi çekti mi?
Sizi memnuniyetle
bilgilendirmek isteriz!

