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 laser αποτρίχωση σίγουρα αποτελεί 
μία από τις πλέον χρήσιμες ανακα-
λύψεις της σύγχρονης κοσμητικής ια-
τρικής. Όμως μέχρι σήμερα υπήρχαν 
κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορού-
σε να προσφέρει ένα laser, αφού ο 

τύπος της τρίχας και το χρώμα του δέρματος έπαιζαν 
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

ΟΙ ΝΈΈΣ ΈΞΈΛΙΞΈΙΣ
Το βραβευμένο Soprano ICE Platinum είναι το πρώτο και 
το μοναδικό σύστημα laser αποτρίχωσης στον κόσμο που 
συνδυάζει ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές τεχνολογίες και 
τα πλεονεκτήματά τους σε μία μόνο θεραπεία:
. ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ALEX (τεχνολογία Αλεξανδρίτη): Iδανική 
για τους περισσότερους τύπους και αποχρώσεις τρίχας, 
κυρίως για τις πιο λεπτές και ανοιχτόχρωμες.

H

. ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ SPEED (τεχνολογία διοδικού laser): Για 
μεγάλη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη θεραπεία.
. ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ YAG: Για μεγαλύτερη διείσδυση στην 
τρίχα, άρα και η πλέον κατάλληλη για τους πιο σκουρό-
χρωμους τύπους δέρματος.
Οπότε, ανεξάρτητα από τον τύπο δέρματος και τρίχας, το 
νέο Soprano ICE Platinum laser, στοχεύοντας σε διαφο-
ρετικά επίπεδα εντός του δέρματος, μπορεί να προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση. 

Η ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κάθε θύλακας της τρίχας αποτελείται από τρεις διαφορε-
τικές ανατομικές δομές και αναπτύσσεται σε διαφορετικά 
βάθη. Το Soprano ICE Platinum συνδυάζει συγχρόνως τα 
τρία πιο αποτελεσματικά μήκη κύματος laser για αποτρί-
χωση στοχεύοντας ταυτόχρονα στις διαφορετικές δομές 
της τρίχας καθώς και στα διαφορετικά βάθη όπου αυτή 
αναπτύσσεται. Έτσι, μπορεί να παρέχει μια πιο εξατομι-
κευμένη θεραπεία, καθώς διαφορετικοί τύποι δέρματος 
και τρίχας αντιδρούν καλύτερα σε διαφορετικά μήκη 
κύματος. Το Soprano ICE Platinum επιπλέον ενσωμα-
τώνει και την αποκλειστική, παγκοσμίως αναγνωρισμένη 
και πολυβραβευμένη μέθοδο αποτρίχωσης SHR. Η εν 
κινήσει (In-Motion) τεχνολογία SHR αυξάνει σταδιακά τη 
θερμοκρασία του δέρματος, έως ότου φτάσει στο επίπεδο 
καταστροφής του θύλακα της τρίχας, και εμποδίζει την 
επανέκφυσή της. Επίσης, λόγω της μόνιμης επαφής της κε-
φαλής του laser με το δέρμα, αποτρέπονται τα εγκαύματα 
και η θεραπεία γίνεται πιο αποτελεσματική και ανώδυνη. Η 
τεχνική SHR αποτελεί τη μόνη εγκεκριμένη από το FDA για 
χρήση και σε μαυρισμένα από τον ήλιο δέρματα. 

ΤΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 
Με τη νέα θεραπεία μπορεί πλέον να επιτυγχάνεται:
. Αποτελεσματική αποτρίχωση για κάθε τύπο δέρματος 
και τρίχας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμη και 
τους καλοκαιρινούς μήνες. . Ανώδυνη και ασφαλής απο-
τρίχωση χάρη στην εν κινήσει τεχνολογία SHR και στον 
ενσωματωμένο ισχυρό ψυκτικό μηχανισμό Soprano ICE 
Platinum που αποτρέπει τα εγκαύματα. . Μεγαλύτερη τα-

χύτητα χάρη στη μεγάλη κεφαλή θε-
ραπείας. . Μηδενικός χρόνος αποθε-
ραπείας. . Δυνατότητα αποτρίχωσης 
ακόμα και των πλέον ευαίσθητων, 
μικρών και δύσκολα προσβάσιμων 
περιοχών, όπως είναι το εσωτερικό 
του αφτιού και της μύτης ή ο λαιμός 
και η περιοχή μπικίνι, χάρη στην ποι-
κιλία κεφαλών που διατίθεται.

Ευχαριστούμε τη LIDS Medical Ltd 
(lidsmedical.gr).

ΔΈΡΜΑ
Απόλυτα αποτελεσματική laser αποτρίχωση με 
το νέο Soprano ICE Platinum, που συνδυάζει 

τρεις τεχνολογίες σε μία.

Βελούδινο 

A
LE

X
A

N
D

R
E 

W
E

IN
B

E
R

G
E

R
/M

A
D

A
M

E 
FI

G
A

R
O

Beauty Book ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ




