
Venus VelocityVenus VelocityVenus Velocity
בתחום הסרת השיער בלייזר
המערכת החכמה והמהירה

Venus Velocity ,הדבר הגדול הבא בהסרת שיער
המערכת החכמה להסרת שיער בטכנולוגיית לייזר דיודה
שתקדם את הקליניקה שלך בכל היבט טיפולי, מקצועי,

בטיחותי ועסקי. 



המערכת שתוביל אותך
 לעולם חדש של רווחיות

המערכת החכמה הפועלת בטכנולוגיית לייזר
דיודה, מספקת את האיזון האופטימלי בין
ספיגת אנרגיה גבוהה של כרומופור המלנין, עם
אורך גל של 800 ננומטר, לבין חדירה עמוקה
לתוך העור. מה שהופך אותה לבטוחה ויעילה

לכל סוגי העור. 

J/cm2 100 צפיפות האנרגיה הגבוהה של עד
ועוצמת שיא גבוהה של 2400 וואט הופכת את
ונוס ולוסיטי ליעילה ביותר להפחתת שיער
לצמיתות. למערכת יכולות מקצועיות
וטיפוליות גבוהות. רווחית במיוחד משום שאין

בה מוצרים מתכלים.

חווית טיפול נוחה
מערכת קירור חשמלית

לאורך כל הטיפול.

ורסטילית וקלה לשימוש
2 מודים (פולס-החלקה)

3 סוגי ידיות, הצגת הפרמטרים
של הטיפול, אפליקטור

ארגונומי, ממשק משתמש
 נעים ונוח.

החזר השקעה מהיר
זמן טיפול הכי מהיר בשוק,
תוצאות מהטיפול הראשון,

אין מתכלים.

מהירה יותר
עד 10 הרץ, ספוט גדול יותר

 7 סמ"ר, מוד החלקה.



משטח טיפולי גדול

מצב פולס -  מספק אנרגיה גבוהה יותר
לזקיק השיער וכתוצאה מכך יעילות

קלינית גבוהה  ומספר טיפולים קצר.

3 גודלי טיפים ארגונומיים לעומקי חדירה שונים

יתרונות הטכנולוגיה

ייחודיות של מערכת ה Velocity הופך אותה לנוחה וקלה לשימוש עבור טיפול באזורי
עבודה מגוונים באמצעות טיפים הניתנים לשינוי מהיר וקל, עם גדלים משתנים: 7 סמ"ר, 3.5

סמ"ר ו- 1.7 סמ"ר. 

משטח טיפול גדול מאפשר חדירת אנרגיה עמוקה
ובכך קבלת תוצאות בצורה בטוחה, בזמן טיפול קצר

.Hz 10 משמעותית עם מהירות עבודה המגיעה עד

שיטת טיפול עם מספר פולסים נמוך  תורמת
להחלפת ידית בפרק זמן ארוך יותר. 

מצב החלקה - כמות אנרגיה קטנה
מאפשרת עבודה בטוחה על גווני עור

כהה.

שני מצבי עבודה



ממשק משתמש
ממשק אינטואיטיבי לבחירת משתנים ויצירת

פרוטוקול טיפול אישי ויעיל לכל מטופל. 

ניהול משתמשים – חלוקת משתמש אישי לכל
מטפל, מאפשר פיקוח ובקרה על איכות וכמות

העבודה.

מערכת קירור חשמלית
טמפרטורת משטח קבועה המאלחשת את רקמת העור
לחווית טיפול נוחה עבור המטופל. ללא זמן השבתה

לקירור.

מערכת מתקדמת ללא מגע ישיר בין נוזל הקירור
למשטח העבודה, מבטיח בטיחות מרבית למטפלת

ולמטופל.

נתונים מועברים באופן אלחוטי למחשב ומאפשרים 
מעקב קליני אחר תיקי מטופלים. 

המידע שמצטבר אודות הטיפולים מאפשר לבצע
סטטיסטיקות ברורות לשימוש בקידום שיווק ומכירות. 

בינה וניתוח נתונים



טיפול מתאים לכל סוגי וגווני העור

מקצרת את משך הטיפול 

מערכת חכמה עבור הקליניקה שלך

בטיחות מקסימלית עבור הלקוחות

רבגונית ומתאימה לאזורים רגישים 

תוצאות מידיות

 מתקדמת ופשוטה לתחזוקה



מפרט טכני

 info@glx.co.il :טלפון: 03-9601601 | פקס:  03-9601016 | אימייל
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