
ΣΕΛΙΔΑ 78

Πωλείται το σύστημα διετίας e-light του κατασκευαστικού οίκου Syneron, 
που φέρει τις εξής κεφαλές θεραπείας:

• DS για Αποτρίχωση 
• SR για Φωτοανάπλαση (δυσχρωμίες) 
• SRA για Αγγειακές Επιφανειακές Βλάβες 
• ST Infrared για Σύσφιγξη 
• AC για θεραπείες Ακμής 

Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 6977-533 668
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ:  ΓΚΕΤΕΛΜΑΝ-ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ I.P.L. ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ιατρείο 70 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένο, έτοιμο για λειτουργία 
σε νεόδμητο κτίριο, πάνω στην Αττική οδό, στον πολυχώρο υγείας 
«Αττική Ιατρική», ο οποίος διαθέτει 30 ιατρικές ειδικότητες, φαρμακείο, 
φυσικοθεραπευτήριο, διαγνωστικό κέντρο, αξονικό και μαγνητικό 
τομογράφο, στη θέση Λουτρό (Τσούμπα) Παλλήνης (έξοδος Υ8 
περιφερειακής Υμηττού). 
Εξασφάλιση αποκλειστικότητας ειδικότητας εντός του κτιρίου. Συζητείται 
και η ενοικίαση. Απευθύνεται σε δερματολόγο, αλλεργιολόγο, ουρολόγο, 
παιδίατρο.
Πληροφορίες τηλ: 6974128672

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Fotona  Laser  Εφαρμογές

Η εταιρία ΦΩΤΟΔΙΕΓΕΡΣΗ  στις 27/02/2010 διοργάνωσε σεμινάριο στη κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ 
στη Θεσσαλονίκη με εφαρμογές ευρυαγγειών  και αποτρίχωσης με το Fotona Nd:YAG 
scanner, κηλίδων και full face resurfacing με το Fotona fractional Er:YAG. 
Έγινε παρουσίαση του διπλού συστήματος SP Plus Er:YAG & Nd:YAG Laser
Κύριος ομιλητής ήταν ο καθηγητής-δερματολόγος Leonardo Marini.

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες γιατρούς

n  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχάνημα e-laser, diode τεχνολογία της 

Syneron, με κεφαλές για αποτρίχωση, κόκκινες και μπλε 

ευρυαγγείες, αιμαγγειώματα, ρυτίδες, ουλές, στην τιμή 

50.000 €, είναι μεταφερόμενο και μπορεί να χρησμο-

ποιηθεί σε περισσότερα ιατρεία, ενώ δεν έχει δαπάνες 

σε ανταλλακτικά. Το μηχάνημα αυτό το έχει και το ΙΑΣΩ 

στο τμήμα laser. Καινούργιο κοστίζει 100.000 € + φπΑ. 

Με την αγορά του θα γίνει και εκπαίδευση. 

Πληροφορίες: κ. Λαμπρινοπούλου, τηλ.: 6932666197

n  ΠΩΛΕΙΤΑΙ διοδικό laser αποτρίχωσης IRIDEX APEX 
USA

n  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχάνημα ανάπλασης δέρματος με ραδιοσυ-
χνότητες ECOTHERM-ECOMED

n  ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπερπαλμικό LASER CO2 ECOMED

Πληροφορίες: πέρος Γιάννης, τηλ.: 6977345777

Συσκευή RF ραδιοσυχνότητας 
για face lifting, σύσφιξη προσώπου, στήθους, ποδιών. 
Μείωση ρυτίδων χωρίς χειρουργείο.

Πωλούνται επίσης συσκευές laser Αλεξανδρίτη αποτρίχωσης, laser fractional δερματοανάπλασης, 
laser Nd Yag αποτρίχωσης, laser Co2, συσκυές δερματοαπόξεσης κ.τ.λ. με εγγύηση.

Συσκευή φωτοαποτρίχωσης παλμικού φωτός IPL 
κατά τριχοφυίας, ακμής, ρυτίδων, πανάδων, σπασμένων 
αγγείων προσώπου, ραβδώσεων.

Έντασης έως 50j/cm. 
Με 4 διαφορετικά φίλτρα.

5  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Ε Γ Γ Υ Η Σ Η
Μηχάνημα αντικατάστασης, σε περίπτωση βλάβης

SEKO - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
www.sekobeauty.com, τηλ: 6932164962

Μόνο 8.500€

Μόνο 9.500€

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α ΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


