ALVI T - 21

Т-21 Ikke-invasiv maskine til carboxy terapi
Т-21 Er en maskine til Ikke-invasiv Carboxy Therapy Dette professionelle
værktøj er designet til at transformere CO2 ind i huden i ansigtet og på
kroppen. Uden injektioner og masker.
Behandling med Varboxy terapi forbedrer hudens evne til at holde på fugt,
hvilket nedsætter tidlig aldring og styrker hudens beskyttende effekt.
Kan anvendes til alle aldersgrupper og alle hudtyper.
Alvi-Praque`s unikke udvikling af en ikke-invasiv carboxy terapi maskine giver
dig, som behandler omfattende muligheder for innoavitiv hudpleje, der fungerer i
9 retninger på én gang:
Dyb eksfoliering.
Blød peeling.
Ernæring og hydrering af huden.
Forbedring af hudens struktur og hudfarve.
Eliminering af tegn på biologisk aldring og foto-aldring.
Foryngelse.
Stramning af huden.
Eliminering af hudpuffiness (hud poser og hud folder)..
Mætning af hud med ilt.
Brug af carboxytera pimaskine giver dig 100% positivt resultater med en
langvarig effekt. Ikke-invasive procedurer skader ikke huden, forårsager ikke
smerter eller komplikationer. Behandling med Carboxy terapi er stærkt stigende.
Sammen med populariteten af dine behandlinger vil du opleve en stigning i
antallet af kunder.
Dette er et tilbud til de fagfolk inden for æstetik, der er interesserede i at opnå
succes. Multifunktions udstyr betaler sig hurtigt hjem og er en perfekt tilføjelse til
dit udstyr i din skønhedssalon eller dit SPA-centre. Det er muligt at bestille
enheden til carboxy terapi lige nu til en særlig introduktions pris.

Hvad er T-21 Carboxy Therapy Maskine?
T-21 Carboxy Therapy Maskinen, er en højteknologisk enhed, der
implementerer metoden til transdermal introduktion af CO2. Det patenterede
design af håndstykket gør det muligt at aflevere kuldioxid direkte til dermis og
subkutant fedt. Det eliminerer enhver risiko for skade på huden og for

komplikationer. Indtil videre er carboxy terapi maskinen det eneste alternativ
til "gasinjektioner".
Carboxy terapi er en behandling, der fremmer ændringer i hudens pH og
udløser fysiologiske reaktioner uden at ty til fysiske effekter. Teknologien er
baseret på Bohr-effekten opdaget i 1904, som udtrykkes i accelereret
ilttilførsel med stigende CO2-koncentration.
Maskinen leveres med unikke Carbomed kapsler og behandlingsgel.
Når kapsel og behandlingsgel, der består af naturlige ingredienser og er rige
på næringsstoffer, kommer i kontakt med hinanden, dannes der en kemisk
reaktion på overfladen af huden, og der dannes CO2.
Dette medfører at der på huden dannes skum. Der er et resultat af øget
cirkulation, lymfedrænningen forbedres og metabolismen stimuleres.
Under behandlingen øges optagelsen af de aktive ingredienser i
hudplejeprodukterne kraftigt.
Den transdermale indgivelse af CO2 giver en holistisk hudpleje - det hjælper
med at fjerne synlige æstetiske problemer og årsagerne til deres udseende.
Kan bruges til behandling af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortykning og grovhed af epidermis stratum corneum
Dysfunktion af olie og svedkirtler
Hudorme.
Acne og post acne
Ujævn hudkompleksitet
Rynker
Kedelig hud
Hudpuffiness (Hudposer og hudfolder).
Stressende, aldrende, træt hud i ansigt og krop
Lokale fedtaflejringer
Cellulite
Ar og strækmærker
Betændelser i forskellige etiologier
Rødme, irritation og udslæt i huden
Hårtab, skæll

Resultatet af carboxy terapi er synligt efter 1-2 behandlinger. For at opnå den
størst mulige effekt af behandlingen, foryngelse og helbredelse kræves et
fuldt kur forløb på - 5-12 sessioner. Kur forløbets samlede varighed
bestemmes individuelt - baseret på klientens hudtype og kompleksiteten af
klientens æstetiske problemer.
Bemærk! Kun hos os kan du købe en carboxy terapi maskine, og et kursus i
brug af maskinen. Efter kursus afslutning udstedes der et personligt certifikat.

Dine fordele med ALVI T-21:
• Høj effekt af dine behandlinger.
• Smertefri og sikker behandling.
• Hurtig resultat med langvarig effekt.
• Ingen restitutions periode.
• Kompatibel med andre behandlinger: Ultralyd, peeling, mikrostrøm mm.
• Ergonomisk og smukt design
• Let at betjene.

Den nye maskine til carboxy terapi er helt ny teknologi og imødekommer dine
krav til moderne innoative behandlingsformer. Når alt kommer til alt, ved
skønhedsspecialisterne, at ikke-invasive metoder til behandling og foryngelse
er populære i dag. I dette tilfælde ønsker kunderne øjeblikkelig transformation
og uden operationer, injektioner og smerter. Den nyeste generation af udstyr
CarboMED T-21 opfylder fuldt ud dine krav. Derfor er du som behandler og
virksomhedsejer nød til at overveje om ikke du skal leje eller købe ien
carboxy erapi maskine for at maksimere din forretnings ssucces.

Hvorfor købe ALVI T-21 til Carboxy Therapy fra os.
Vi er eksklusiv forhandler af alle produkter fra ALVI-Praque.
Alvi Prag (Tjekkiet) skaber fundamentalt nye, innovative modeller af udstyr. I
henhold til deres tekniske egenskaber har de ingen lige! Hvis du leder efter
professionelt skønhedsudstyr til ansigtsbehandling, er du kommet til det rette
sted!.

Din ideelle professionelle ansigtsmaskine skal være effektiv, så det er vigtigt
at se på udstyret fra den nyeste generation, af teknologiske innovationer og
unikke fremstillingsmetoder for at få mest muligt ud af din virksomhed.
UDDANNELSE OG KONSULTATION
Vores specialister står parate til at give dig et komplet kursus og uddannelse i
brug af enhver maskine du køber hos os. Dette kan gøres både personligt,
hvor du selv kan prøve udstyret og over videochat - bare fortæl os, hvad der
er mere praktisk for dig! Vi er forpligtet til at sikre, at du er 100% sikker, når
du laver dine behandlinger.
Vi garanter dig:
100% effektive behandlinger.
Lifetime support.
18 måneders garanti på udstyret.
Eksklusiv distributør i Skandinavien:
Beautystyle Equipmwnt ApS
Hvidtjørnen 16
8700 Horsens
Tlf. +45 2548 8486

