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CLEAR CLINIC
PICOROMOV 
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w nowoczesny i niezwykle dokładny układ kontrolujący emitowaną wiązkę zarówno po 
wyjściu z kryształu jak i po przejściu przez układ optyczny. Gwarantuje to, że 
wiązka emitowana przez laser ma równomierną energię i z taką samą siłą będzie 
rozbijać barwnik na całej powierzchni tatuażu zapewniając równomierny efekt. 

Nanosekundowy ultrakrótki impuls kumuluje energię do wartości pozwalają-

Dzięki laserowi Q-SWITCH ClearClinic® laserowe usuwanie tatuażu jest bezpiec-
zniejsze i bardziej efektywne niż metody tradycyjne. Laser eliminuje ryzyko infekc-
ji, które jest dość wysokie przy metodach tradycyjnych oraz co jest niezwykle ważne, 
zmniejsza do minimum możliwość powstania blizn w porównaniu z innymi metodami. 

Laser Q-SWITCH posiada końcówki emitujące światło o różnych długościach fali:

• 1064 nm do usuwania ciemnych tatuaży (czarnych, szarych, granatowych)
•  532 nm do usuwania tatuaży czerwonych 

Za pomocą lasera Q-SWITCH można usuwać tatuaże profesjonalne, amatorskie i pourazowe. 
Można bezpiecznie usuwać czarne tatuaże oraz większość kolorowych! Dzięki naszemu doświadczeniu  
pokażemy Ci też jak łatwo można pozbyć się rozlanego pigmentu na powiekach oraz jak usunać 
niechciany kontur ust!

Aby całkowicie usunąć tatuaż należy wykonać kilka zabiegów w odstępach 4-6 tygodniowych. 
Ilość         niezbędnych do usunięcia tatuażu zabiegów zależy od bardzo wielu czynników: 

•        koloru lub ilości występujących kolorów tatuażu, 
•        wielkości, głębokości, typu barwnika, 
•        koloru skóry 
•        indywidualnej reakcji na laser (rola układu immunologicznego)





SPECYFIKACJA

Koszt zakupu laseru Mini Picoremove firmy ClearClinic® zwraca się średnio po ok. 90 zabiegach!

TYP LASERA

DŁUGOŚĆ FALI

ENERGIA PULSU

CZĘSTOTLIWOŚĆ

CHŁODZENIE

ZASILANIE

WYMIARY

WAGA

Q-SWITCH Nd: YAG

1064 nm  755 nm  532 nm

0,1-0,6 mJ3

1-10Hz

Zamknięta cyrkulacja

220V/5A,110V/10A

109*49*60 (cm)

36kg

Kupując laser poszerzasz ofertę salonu nie tylko o usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego! 

Możesz także oferować swoim klientom laserowy peeling węglowy BLACK DOLL!

Zabieg ten polega na naświetlaniu promieniem laserowym skóry twarzy 
lub dekoltu uprzednio pokrytej specjalną pasta węglową.

Węgiel aktywny odznacza się największą ze wszystkich naturalnych związków
chemicznych powierzchnia oraz bardzo dobą chłonnością.
Wchłania wszystkie napotkane na drodze zanieczyszczenia.

Podczas zabiegu drobinki węgla absorbują energię światła laserowego,
która powoduje natychmiastowe odparowanie preparatu wraz z zanieczyszczeniami,
ponad to koloryt zostaje ujednolicony, następuje stymulacja produkcji kalogenu,
zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja komórek skóry do odbudowy oraz
ustabilizowanie wydzielania sebum.

W celu osiągnięcia optymalnego efektu zaleca się wykonanie 3-5 zabiegów
w odstępach 2-3 tygodni
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DODATKOWE ZALETY



39 900 zł brutto
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Picofrax (ułamkowa soczewka matrycowa) 
oferuje zabiegi rewitalizacji skóry, które są 
nieporównywalne z innymi zabiegami.

Długotrwały rezultat, ale i czas gojenia jest 
minimalny. 

Końcówka urządzenia Hypo FOCUS 
wykorzystuje moc i dostarcza ultra krótkie 
impulsy do skóry, stymulując produkcję elastyny 
  i kolagenu. 

Mniejsza liczba zabiegów, szybszy czas rekon-
walescencji i większe wyniki są możliwe do 
osiągnięcia.

Laser Q-SWITCH firmy ClearClinic® 
usuwa również piegi, przebarwienia, plamy 
typu cafe au lait, ostudę i hiperpigmentację 
skóry. Są to dodatkowe zabiegi 
poszerzające ofertę Twojego salonu! 
Urządzenie jest zaprojektowane tak, by 
wyglądać pięknie w każdym wnętrzu. 
Jasna, solidna obudowa i owalne krawędzie 
sprawiają, że urządzenie wygląda stylowo, 
nie manifestując jednocześnie swojej 
obecności w pomieszczeniu

Wygodna lekka głowica sprawia, że ręka 
nie męczy się podczas zabiegu. 
Dzięki temu możesz obsługiwać większą 
liczbę klientów, a tym samym zwielokrotnić 
zyski swojego salonu.

•  

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU -  PICOFRAX



PROGRAM PARTNERSKI
 

Podstawą współpracy jaką oferujemy jest przynależność do sieci. Czerpanie korzyści z już roz-
poznawalnej i wypromowanej marki. Możliwość wdrożenia skutecznych i sprawdzonych tera-
pii i zabiegów. Możliwości wykorzystania potrzebnej dokumentcji oraz ochrona prawna i ubez-
pieczenie. Nasze doświadczenie pozwoli na bezpieczeństwo zabiegów i długoterminowy sukces.

  

PROGRAM FRANCZYZOWY
 

Oferta franczyzowa ClearClinic to nowa koncepcja własnego biznesu. W ramach pakietu 
franczyzowego nowy partner otrzymuje gotowy model prowadzenia własnego biznesu, opier-
ającego się na nowoczesnej i zdobywającej coraz większe uznanie metodzie usuwania tatuażu 

wszystkie nowe gabinety ClearClinic oferują bardzo skuteczne i cieszące się popularnością wśród 
klientów zabiegi odmładzania i rozjaśniania skóry za pomoca specjalnej głowicy i maski węglowej. 

WYNAJEM SPRZĘTU
 

oraz szkolenia.
 

WSPÓŁPRACA - PROWIZJA
 

W ustalonym dniu w Państwa gabinecie nasz kosmetolog wykonuje zabiegi umówionym 

 

SPRZEDAŻ I SZKOLENIA

 
Chcesz dodać usługę usuwania tatuażu do istniejącego gabinetu? Prowadzimy 
sprzedaż i profesjonalne szkolenia z obsługi zaawansowanych urządzeń do usuwa-
nia tatuażu i  makijażu  permanentnego oraz zmian barwnikowych. Możl iwość  leas-
ingowania na dobrych warunkach dla zawodów medycznych i kosmetycznych.

Zapraszamy do współpracy !

oraz makijażu permanentnego i zmian barwnikowych przy użyciu lasera Q-SWITCH. Dodatkowo 

600-700



biuro.nouveaucontour@gmail.com | www.sklepnc.pl | tel: 883 535 322     


