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ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Το νέο Soprano Titanium κάνει την οριστική 
laser αποτρίχωση πιο γρήγορη, πιο ασφαλή 

και πιο αποτελεσματική από ποτέ.

Μεταξένια 

laser αποτρίχωση αποτελεί τη μόνη 
ενδεδειγμένη μέθοδο για οριστικά 
αποτελέσματα κατά της ανεπιθύ-
μητης τριχοφυΐας, όπου κι αν αυτή 
εντοπίζεται. Το καινοτόμο laser 
Soprano Titanium εξελίσσει την 

αποτρίχωση και την πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα μεγι-
στοποιώντας την ταχύτητα, ελαχιστοποιώντας την όποια 
ενόχληση κατά την εφαρμογή και παρέχοντας τη δυνα-
τότητα της οριστικής αποτρίχωσης σε όλους τους τύπους 
δέρματος και τρίχας όλο τον χρόνο.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Πρόκειται για την πιο προηγμένη τεχνολογικά νέα γενιά 
laser αποτρίχωσης, αφού το Soprano Titanium συνδυάζει: 
α) τη 3D τεχνολογία (ταυτόχρονα τρία διαφορετικά μήκη 
κύματος σε μία μόνο κεφαλή), β) τη νέα κεφαλή TRIO 4 cm² 

H

και γ) το νέο εξελιγμένο σύστημα ψύξης ICE Plus™. Τα 
παραπάνω με πολύ απλά λόγια σημαίνουν τεράστια τα-
χύτητα, ασύγκριτη ασφάλεια και μάξιμουμ αποτελεσμα-
τικότητα. Η νέα κεφαλή TRIO 4 cm² διαθέτει τεχνολογία 
3D με ταυτόχρονη συνέργεια των τριών διαφορετικών 
μηκών κύματος αποτρίχωσης και εξαιρετικά μεγάλο spot 
size για σημαντικά διευρυμένη περιοχή εφαρμογής, που 
μεταφράζεται σε 40% μεγαλύτερη ταχύτητα θεραπείας (το 
πόδι αποτριχώνεται σε 5 μόλις λεπτά). Παράλληλα, η εξε-
λιγμένη τεχνολογία ICE Plus™ ψύχει συνεχόμενα το δέρμα 
μέσω του cold sapphire tip που διαθέτει και διευκολύνει 
τον έλεγχο θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της θε-
ραπείας μειώνοντας τον κίνδυνο επιδερμικών βλαβών και 
διατηρώντας την επιθυμητή θερμοκρασία κάτω από το 
δέρμα, όπου βρίσκονται οι θύλακες των τριχών, πράγμα 
που σημαίνει σχεδόν ανώδυνη εφαρμογή.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Soprano Titanium ουσιαστικά ενώνει σε μία θεραπεία 
τις τρεις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες laser αποτρίχω-
σης. Συγκεκριμένα συνδυάζει:
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ALEXANDRITE: Το μήκος κύματος στα 
755 nm παρέχει τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέρ-
γειας, κάτι που το κάνει ιδανικό για το μεγαλύτερο εύρος 
τύπου και χρώματος τρίχας, κυρίως για τις πιο λεπτές και 
ανοιχτόχρωμες.
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ SPEED™: Τα 810 nm είναι το κλασικό 
μήκος κύματος για να προσφέρει μεγαλύτερη διείσδυση 
στην τρίχα, υψηλή μέση ενέργεια, υψηλό βαθμό επανά-
ληψης παλμών και μεγάλο spot size (2 εκ.) για ταχύτητα 
στη θεραπεία.
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ YAG: Το μήκος κύματος στα 1.064 nm 
παρέχει την πιο εν τω βάθει διείσδυση στον θύλακα της 
τρίχας, ιδιότητα που το καθιστά την πλέον κατάλληλη 
λύση για τους πιο σκούρους φωτότυπους επιδερμίδας.
Έτσι, η ενέργεια διοχετεύεται απολύτως στοχευμένα και 
επιφανειακά και εις βάθος, ο πόνος είναι ακόμη μικρό-
τερος και η θεραπεία εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε 
όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας. Επιπλέον, το εξε-

λιγμένο αυτό σύστημα διαθέτει δύο 
μεθόδους αποτρίχωσης, την εν κινή-
σει (In-Motion™) SHR τεχνολογία και 
τη συμβατική μέθοδο αποτρίχωσης 
διοδικού laser, για να προσαρμόζεται 
στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε 
ξεχωριστής περίπτωσης.
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