MEDIKA μια νέα αποκλειστική συνεργασία από την MEDICONTEC.
Η MEDIKA είναι μια ευρωπαϊκή εταιρία ιατρικών μηχανημάτων
επαγγελματικής χρήσης αφοσιωμένη στην αισθητική ιατρική.

Βραβευμένη, με πιστοποιήσεις ευρεσιτεχνίας από το πανεπιστήμιο

ιατρικής της Πολωνίας και ISO ποιότητας σε όλο τον εξοπλισμό της.

Η εταιρεία οφείλει τη δυναμική της εξέλιξη στη διεπιστημονική γνώση
της ομάδας της, στην πολυετή εμπειρία της, στη χρήση τελευταίας
τεχνολογίας και στην πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Προτεραιότητά της είναι η χρήση υψηλής ποιότητας εξαρτημάτων στα
προϊόντα της. Το υλικό Corian® (κατά των μικροβίων και βακτηρίων)
και η μοναδική σχεδίαση είναι τα σημεία αναφοράς της.
ISO 13485 Σύστημα ελέγχου ποιότητας.

Medikα
Με πάθος για την ομορφιά!
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Τι κρύβει
η Medikα?
(Αποστολή)
(Αισθητική)
(Ανθεκτικότητα)
(Καινοτομία)
(Γνώση)
(Ελκυστικότητα)

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΟ CORIAN®, DESIGN, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ 24 ΜΗΝΩΝ

ΨΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η Medikα δεν είναι μόνο οι συσκευές μας που είναι τελευταίας τεχνολογίας,

η ελκυστική κατασκευή τους και ο επαγγελματισμός μας, που τόσο εκτιμάται

από πελάτες παγκοσμίως αλλά κυρίως η αξιόπιστη και ενθουσιώδης προσέγγισή μας
στον κόσμο και η ποιότητα που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με γιατρούς και
επιστήμονες. Σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο μας προσωπικό ανεβάζει

την αισθητική ιατρική ακόμα πιο ψηλά. Η εταιρεία μας υπάρχει για να βοηθάει

τους ανθρώπους. Για να ζείτε κάθε στιγμή της ζωής σας στο έπακρο, θα πρέπει να

φροντίζετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να έχετε αυτοπεποίθηση και να νιώθετε
ότι είστε στο σωστό σημείο την σωστή στιγμή.

Δεν αφορά μόνο την ομορφιά και την εξωτερική εμφάνιση. Αφορά εσάς.
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(ΚΑΡΒΟΞΥΘΕΡΑΠΕΙΑ)
Η καρβοξυθεραπεία είναι μια θεραπεία εγκεκριμένη από
το FDA η οποία χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα.

Αυτή η μέθοδος αποτελεί σημείο καμπής στην αισθητική

ιατρική εξαιτίας του ευρέως φάσματος εφαρμογών και της
υψηλής της αποτελεσματικότητας. Η καρβοξυθεραπεία
είναι ασφαλής, μη επεμβατική και έχει κλινικά
αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΒ

Η συσκευή Carboxytherapy Medikα είναι η μοναδική
πολωνικής κατασκευής ιατρικά πιστοποιημένη συσκευή
η οποία χρησιμοποιεί το ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα
LAPAROS, ένα αέριο μοναδικής καθαρότητας 99,5%.

ΣΥΣΤΗΜΑ AFC
(AUTOMATIC FLOW CONTROL - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΟΗΣ)

Το αυτόματο σύστημα ροής αερίου καθιστά δυνατή
τη ρύθμιση της δόσης διοξειδίου του άνθρακα
μεταξύ 40-200 cc.

ΣΥΣΤΗΜΑ AAV
(AUTOMATIC AIR VENTING - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)

Το σύστημα αυτόματου εξαερισμού περιλαμβάνει την
πλήρη αφαίρεση του αέρα από τη συσκευή, πράγμα που
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιπλοκών μετά τη θεραπεία.

Έξυπνη τεχνολογία
Η συσκευή επιλέγει από
μόνη της τις παραμέτρους
και υποδεικνύει τα σημεία
όπου θα γίνει η ένεση.

ΣΥΣΤΗΜΑ PGH
(PRECISE GAS HEATING – ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΟΥ)

Το σύστημα PGH μπορεί να ρυθμιστεί από 20°C σε 50°C
και μειώνει σημαντικά το αίσθημα πόνου κατά τη διάρκεια
της θεραπείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ GPC
(GAS PRESSURE CONTROL – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ)

Το σύστημα ελέγχει την πίεση ηλεκτρονικού αερίου
και περιλαμβάνει ιατρικά πιστοποιημένο ρυθμιστή CO2
(ρυθμιστής που δεν απαιτεί συντήρηση)
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Ανακαλύψτε την ομορφιά με την Καρβοξυθεραπεία

Ανακαλύψτε την ομορφιά
με την Καρβοξυθεραπεία

Τεχνικές προδιαγραφές

Βραβεία

Bάρος

Διαστάσεις (εκατοστά)

Θερμοκρασία

Ιατρικός ρυθμιστής

Κύλινδρος CO2

Εγγύηση κατασκευαστή

Oθόνη αφής

Χειροκίνητη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία

παραμέτρων

θεραπείας

20kg

CO2

8’’

97x40x40

1,5 κιλό

για ρύθμιση

Ανακαλύψτε την ομορφιά με την Καρβοξυθεραπεία

20°C έως 50°C

24 μήνες

23 έτοιμα προγράμματα
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(Aπολέπιση & Lifting με ενεργό υδρογόνo)
Το ενεργό υδρογόνο καθαρίζει το δέρμα στο επίπεδο

των κυττάρων εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες
οξυγόνου οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη γήρανση

του δέρματος. Επίσης, χάρη στην καινοτόμα εφαρμογή
τεχνολογίας υδρογόνου πέντε διαστάσεων μπορείτε

να πετύχετε μια ολοκληρωτική βελτίωση της κατάστασης
του δέρματός σας. Το αποτέλεσμα ανόρθωσης είναι
ορατό από την πρώτη κιόλας θεραπεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Μηχάνημα παραγωγής Υδρογόνου
• Μετρητής υδρογόνου

• Αυτοματο σύστημα εκκίνησης/λήξης λειτουργίας
(start/stop)
• Έλεγχος κενού

• 3 προγράμματα θεραπείας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος
20kg

Παροχή

AC 230 V
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Διαστάσεις (εκατοστά)

Kατανάλωση ενέργειας

Μηχάνημα παραγωγής

Εγγύηση κατασκευαστή

97x40x40

υδρογόνου

ενσωματωμένo

150VA

Πίεση εξόδου
6 bar

24 μήνες

Τέλεια καθαρό δέρμα

Εξελιγμένο πρόγραμμα υδρογόνου 5 διαστάσεων (5D)

oλοκληρωτική θεραπεία για όλους τους τύπους δέρματος

Υδρογόνο

1. ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

2. ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ

3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΡΥΟ YΔΡΟΓΟΝΟ

Καθαρίζει σε βάθος και μειώνει
τις ελεύθερες ρίζες. Προετοιμάζει
το δέρμα για τα επόμενα στάδια
της θεραπείας.

Διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία,
βελτιώνει το μεταβολισμό καθώς
και την οξυγόνωση των κυττάρων
και τη θρέψη.

Δυναμώνει τα αιμοφόρα αγγεία
και αυξάνει την ελαστικότητα
της εξωτερικής στοιβάδας
του δέρματος.

4. BIO LIFT MCT

5. SENSO MEMBRANA

Το μασάζ με μικρορεύματα αποκαθιστά
την σφριγηλότητα και την ελαστικότητα
των βαθύτερων στοιβάδων
του δέρματος.

Εγχέει ενεργά συστατικά στο δέρμα,
ενώ η κατάλληλη ροή ρεύματος
τα κρατάει μέσα στο δέρμα.

Τέλεια καθαρό δέρμα
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Microneedling Fractional RF & Fractional RF
Επαναστατική συσκευή η οποία με τη χρήση

μικροβελόνων στέλνει ραδιοσυχνότητες μέσα

στο δέρμα στο κατάλληλο βάθος θερμαίνοντας

συγκεκριμένες δομές του δέρματος με ακρίβεια.

Αυτό ξεκινάει τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης του

ιστού του κολλαγόνου και ανορθώνει το πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ RFRAX
Σύστημα μικροσυχνοτήτων με μικροβελόνες,
3 αναλώσιμα τιπ θεραπειών. Η συχνότητα

μπορεί να προσαρμοστεί από 1 έως 5 MHz.

ΚΕΦΑΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SRF
SRF ραδιοσυχνότητες, ισχύς έως 60 W.
Παλμός: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος
20kg

Αυτόματη λειτουργία

3 έτοιμα προγράμματα
θεραπείας
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Διαστάσεις (εκατοστά)

Ισχύς εξόδου

Αναλώσιμα τιπ

Oθόνη αφής

97x40x40

3 τύποι

60W

8”

Ισχύς εισόδου έως
100 W

Εγγύηση κατασκευαστή

24 μήνες

Η πιο σύγχρονη τεχνολογία για την ανάπλαση του δέρματος

Σύγχρονη τεχνολογία για απαιτητικούς πελάτες

με την τελευταία, αποδεδειγμένη και αποτελεσματική
τεχνολογία δεύτερης γενιάς HIFU (High lntensive

Focused Ultrasound – Υψηλός Εντατικός Στοχευμένος
Υπέρηχος) – μια ακτίνα ενέργειας
υψηλής συγκέντρωσης.

Χαρακτηριστικά της συσκευής
•

Αποτέλεσμα ανόρθωσης, βελτίωση του τόνου και

της πυκνότητας του δέρματος, μείωση των ρυτίδων
στο μέτωπο, λαιμό, γύρω από την περιοχή
των ματιών και ανόρθωση του βλεφάρου

•

Οι βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος

θερμαίνονται στους 60°C. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη συρρίκνωση των ιστών και την παραγωγή
κολλαγόνου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος
20kg

Διάστημα μεταξύ
παλμών

1-4 λεπτά

Σύγχρονη τεχνολογία HIFU

Διαστάσεις (εκατοστά)

Πυκνότητα ενέργειας

Αναλώσιμα τιπ

Oθόνη αφής

97x40x40

3 τύποι

0.1-2.5 J/εκ.²

8”

Συχνότητα
4 MhZ

Εγγύηση κατασκευαστή

24 μήνες
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΛΕΦΑΡΟΥ,

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΥΤΙΔΩΝ & ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
Η συσκευή Plasma ARC παράγει μια ελεγχόμενη ακτίνα plasma η οποία δημιουργεί ένα κενό

ιονίζοντας αέρια που περιέχονται στον αέρα. Με αυτό τον τρόπο παράγεται ένα μικρό ηλεκτρικό
τόξο, το οποίο μπορεί να επέμβει στην επιδερμίδα και να συρρικνώσει το δέρμα στο σημείο που

δρα. Το plasma δεν προκαλεί φλεγμονή, αιμορραγία ή νέκρωση των γύρω ιστών καθώς η δράση
του περιορίζεται στην εσωτερική στοιβάδα της επιδερμίδας (stratum germinativum).

Η συσκευή Plasma ARC προορίζεται κυρίως για την ανόρθωση της περιοχής του ματιού

(μη-επεμβατική βλεφαροπλαστική), ανόρθωση του κάτω μέρος του προσώπου, λείανση

των βαθιών ρυτίδων γύρω από τα μάτια και το στόμα (οι λεγόμενες ρυτίδες του καπνιστή),
αφαίρεση των πανάδων και των επίμονων δυσχρωμιών και θεραπεία των ατελειών του
προσώπου, των ουλών και ραγάδων.

Σε αντίθεση με άλλες συσκευές μας παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης ισχύος σε συνεχόμενη
ή εναλλασσόμενη παροχή καθώς και δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων ανά μονάδα για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

ECS SYSTEM - AUTOMATIC ENERGY COUNTING SYSTEM
Αυτόματο σύστημα μέτρησης ενέργειας
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PCS SYSTEM – AUTOMATIC PULSE COUNTING
Αυτόματο σύστημα μέτρησης παλμών

Ακριβείς δόσεις ενέργειας - από 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου έως 2 δευτερόλεπτα.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πελατών μας προσθέσαμε ένα μετρητή
της ενέργειας που μεταφέρεται στο δέρμα.

Kεφαλή

Kεφαλή

εναλλασσόμενο ρεύμα

εναλλασσόμενο ρεύμα
Kεφαλή
συνεχές ρεύμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος

Διαστάσεις (εκατοστά)

Ισχύς εισόδου

Χειροκίνητη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία

Εγγύηση κατασκευαστή

παράμετροι

λειτουργίας

4kg

ρυθμιζόμενες

38x29x15

3 έτοιμα προγράμματα

Άμεσο αποτέλεσμα ανόρθωσης χωρίς νυστέρι

35 W

Oθόνη αφής
8”

24 μήνες
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Διοδικό Laser
Το Diode laser της Medika μπορεί να αφαιρέσει εύκολα
και σχεδόν ανώδυνα την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.
Το κύριο της πλεονέκτημα είναι η απλή διεπαφή

η οποία σας καθοδηγεί στην επιλογή φύλου και μέρους
του σώματος του πελάτη και στη συνέχεια επιλέγει
αυτόματα το ιδανικό πρόγραμμα θεραπείας.

Χαρακτηριστικά της συσκευής
•

Μακροχρόνια αποτελέσματα

• Σύστημα ψύξης που δεν απαιτεί συντήρηση
• Έτοιμα προγράμματα θεραπείας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος

45 κιλά

Διάρκεια παλμού
10ms – 500 ms*
* χιλιοστά
του δευτερολέπτου
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Διαστάσεις (cm)

Πυκνότητα ενέργειας

Μήκος κύματος

Σημείο θεραπείας

Oθόνη αφής

Σύστημα ψύξης

105x37x44

12 mm x 12mm

2 - 125 J/εκ²

9,7’’

808 nm

αέρας, ψύξη,
ημιαγωγός

Συχνότητα
1 - 10 Mhz

Εγγύηση κατασκευαστή

24 μήνες

Αποτελεσματική αφαίρεση τριχοφυίας

Η συσκευή Medika Trio Laser είναι μια καινοτόμα

συσκευή που συνδυάζει τρία μήκη κύματος 755 nm
+ 808 nm + 1064 nm σε τεχνολογία SLD. Τα μήκη

κύματος ευρέως φάσματος εγγυώνται την υψηλή

αποτελεσματικότητα της θεραπείας για κάθε τύπο
δέρματος και κάθε τύπο τρίχας.

Η τεχνολογία SLD παρατείνει τη διάρκεια ζωής
της κεφαλής.

Μοναδικά πλεονεκτήματα του laser
TRIO MEDIKA:
3 Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

3 Σύστημα ψύξης που δεν απαιτεί συντήρηση
3 Έτοιμά προγράμματα θεραπειών

3 Τεχνολογία SLD που εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κεφαλής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος

45 κιλά

Διάρκεια παλμού
10ms – 500 ms*

Διαστάσεις (cm)

Πυκνότητα ενέργειας

Μήκος κύματος

Σημείο θεραπείας

Oθόνη αφής

Σύστημα ψύξης

105x37x44

12 mm x 12mm

* χιλιοστά
του δευτερολέπτου

Αποτελεσματική αφαίρεση τριχοφυίας

2 - 125 J/εκ²

9,7’’

755 + 808 + 1064 nm

αέρας, ψύξη,
ημιαγωγός

Συχνότητα
1 - 10 Mhz

Εγγύηση κατασκευαστή

24 μήνες
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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συσκευής Laser

V-Light είναι ότι παρέχει τη δυνατότητά αλλαγής του

μεγέθους της κεφαλής θεραπείας χωρίς να χρειάζεται
να αποσυναρμολογήσετε τη λαβή. Η αλλαγή της

περιοχής θεραπείας είναι επίσης εύκολη: ρυθμίζεται
με ένα το πάτημα ενός κουμπιού στο μέγεθος που
θέλετε. Η συσκευή χρησιμοποιεί την πιο ασφαλή

και αποτελεσματική ακτίνα μήκους κύματος 810 nm
η οποία, χάρη στο υψηλό επίπεδο απορρόφησης
αιμογλοβίνης, έχει εγγυημένα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά της συσκευής
•

Σβήνει τις ευρυαγγείες γρήγορα και ανώδυνα

• Εκπομπός υψηλής ποιότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος

20 κιλά

Διάρκεια παλμού
10ms – 500 ms*
* χιλιοστά
του δευτερολέπτου
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Διαστάσεις (cm)

Ισχύς εκπομπού

Μήκος κύματος

Πυκνότητα ενέργειας

Oθόνη αφής

Σύστημα μετάδοσης

105x37x44

60 J/mm²

30 W

8’’

810 nm

οπτική ίνα με

μετατροπέα SMA

Ακτίνα στοχάστρου
650 nm

Εγγύηση κατασκευαστή

24 μήνες

Κλείνει αποτελεσματικά τις ευρυαγγείες

Η συσκευή αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυασμό ακτίνας λέιζερ και υπέρυθρης ακτινοβολίας,

τα οποία διεγείρουν τα φυσικά κανάλια του μεταβολισμού. Όταν το λέιζερ διαπερνά το δέρμα
η χημική αντίδραση που προκύπτει φυσιολογικά προκαλεί τη διάσπαση των τριγλυκεριδίων
σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, τα οποία μεταφέρονται στο λεμφικό σύστημα και
στη συνέχεια μεταβολίζονται αφού αποβάλλονται από το σώμα με φυσιολογικό τρόπο.

Χαρακτηριστικά της συσκευής
•

Εμφανής μείωση του λιπώδους ιστού

• Αδυνάτισμα, μείωση της κυτταρίτιδας

• Αποσυμφόρηση των καναλιών της ροής της λέμφου
• Διέγερση των μεταβολικών λειτουργιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος
4kg

Διαστάσεις (εκατοστά)
38x29x15

Ισχύς εξόδου έως
έως 100 W

Ισχύς

120 mW για την κεφαλή
ερυθρό λέιζερ 650 nm,
12 W για την κεφαλή -

Aριθμός κεφαλών
6

Οθόνη αφής
8”

Ανακαλύψτε την ομορφιά με το Lipolaser Duo

Εγγύηση κατασκευαστή

υπέρυθρο 940 nm

24 μήνες
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Η εταιρεία Medika είnαι μια εταίρεία συσκευών
επαγγελματικής χρήσης αφοσιωμένη στην
κοσμετολογία και στην αισθητική ιατρική.

Χάρη στη γνώση μας, στην πολυετή εμπειρία
μας, στη χρήση τελευταίας τεχνολογίας και

στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση έχουμε

δημιουργήσει τη Medika Premium, τη μοναδική
συσκευή που είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα

έξυπνης, μονοκαλωδιακής αναγνώρισης κεφαλής.

Δημιουργείστε

τη δική σας συσκευή

Επιλογή λειτουργιών

Αναλυτής δέρματος

Ραδιοσυχνότητες
συνδιασμένες
με Laser
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Cavitation peeling

Υπέρηχος

Μη ενέσιμη
Μεσοθεραπεία

Μικροδερμοαπόξεση
με διαμάντι

IR+Ultrasound
Liposuction

Dermomassage
Δερμομασάζ

Oxybrasion
(Έγχυση οξυγόνου)

Lipolaser Duo

(απολέπιση με τη μέθοδο
Cavitation-σπηλαίωση)

Ευχέρεια της επιλογής

Επιλογή λειτουργιών

Αναλυτής δέρματος

Ραδιοσυχνότητες
συνδιασμένες
με Laser

Ευχέρεια της επιλογής

Cavitation peeling

Υπέρηχος

Λιποαναρρόφηση

Δερμομασάζ

(απολέπιση με τη μέθοδο
Cavitation-σπηλαίωση)

Μη ενέσιμη
Μεσοθεραπεία

Μικροδερμοαπόξεση
με διαμάντι
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Συνδυάζοντας καθαρό οξυγόνο με απαλό μασάζ των
ιστών, και χάρη στην πίεση που ασκείται, η συσκευή

Oxyjet τονώνει το δέρμα, βελτιώνει την κυκλοφορία,
θρέφει τα κύτταρα, βοηθάει στη θεραπεία μείωσης

ουλών, κυτταρίτιδας, μελανών σημαδιών, ρυτίδων και

ραγάδων. Χαρίζει ορατή ανόρθωση χωρίς να επηρεάζει
με οποιονδήποτε τρόπο την καθημερινότητα του
πελάτη.

Ιδανικό για:
•

Ακμή (και ροδόχρου ακμή)

• Ψωρίαση
• Ραγάδες

• Μελανά σημάδια

• Ερεθισμούς του δέρματος
• Ρυτίδες

• Σημάδια γήρανσης

• Δυσανεξία στην βουτολική τοξίνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος

15,5kg

Ρεύμα εξόδου
0,5-5 l/λεπτό
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Διαστάσεις (cm)

Κατανάλωση ενέργειας

Πίεση εξόδου

Συγκέντρωση οξυγόνου

Επίπεδο θορύβου

Εγγύηση κατασκευαστή

50x39x24,5

87%-95,5%

ενέργειας 400 VA

≤48dB (A)

40-70 kPa

24 μήνες

Μείωση των ατελειών του δέρματος

TM

Η εταιρεία MediconTEC, θυγατρική εταιρεία της Goumas Wellness
(έτος ίδρυσης 1999), με πολυετή εμπειρία στον ευρύτερο χώρο
της αισθητικής, δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει κάθε

εξατομικευμένη ανάγκη στο χώρο της ιατρικής αισθητικής
και της υγείας.

Με πλήρη κατάρτιση και τεχνογνωσία στην κλινική και τεχνική
υποστήριξη από έμπειρους ιατρούς και τεχνικούς ιατρικών

μηχανημάτων αντίστοιχα, έχουμε τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης
σε εξοπλισμό laser, σε ιατρικά μηχανήματα αισθητικής, σε πιστόλια
μεσοθεραπείας PISTOR ELIANCE καθώς και σε ειδικά προϊόντα

ιατρικής αισθητικής, όπως προϊόντα μεσοθεραπείας, fillers, χημικά
peeling K-SURGERY και πολλά άλλα.

Η αποκλειστική συνεργασία μας με την εταιρεία ιατρικών

μηχανημάτων MEDIKA καλύπτει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου

επαγγελματία ιατρικής αισθητικής, με εκπαιδευτικά workshop, με ειδικά
εξατομικευμένα πρωτόκολλα και με την εγγύηση του εξειδικευμένου
service από τεχνικούς ιατρικής τεχνολογίας που με επιτυχία τόσα
χρόνια αξιόπιστα ή εταιρεία μας παρέχει.
Με εκτίμηση

Για την Medicontec

Αντώνης Γκούμας

by

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.medikagreece.gr

210 29 100 61

Ολοφύτου 15, Άνω Πατήσια

www.medicontec.com

info@medicontec.com
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