
 

LIPOLASER DUO MEDIKA 
 

Lipolaser Duo jest doskonałym rozwiązaniem dla osoby, która chce zredukować 
centymetry w obwodzie. W tym urządzeniu została zastosowana innowacyjna 
technologia redukcji tkanki tłuszczowej. Do wiązki laserowej o długości 650 nm 
dodaliśmy podczernień 940 nm, która wspomaga i wzmacnia efekt. Lipolaser 
wymodeluje sylwetkę, zredukuje tkankę tłuszczową oraz cellulit. Nowoczesny design 
doda Twojemu salonowi piękności uroku, na jaki zasługuje. Obudowa z Corianu 
idealnie współgra z otoczeniem, jest trwała i łatwa w czyszczeniu oraz konserwacji. 
Ponadto zakupy u producenta, to najlepszy i najtańszy wybór, szybkie serwisowanie 
oraz bezpośredni kontakt. 

Jak to działa? 

Zasada działania Lipolasera Duo polega na biostymulacji naturalnych kanałów 
metabolicznych wiązką laserową o długości 650nm oraz podczerwienią o długości 
940nm. 

Pod wpływem przenikającego przez skórę promieniowania laserowego dochodzi do 
naturalnej reakcji chemicznej powodującej rozbicie trójglicerydów na wolne kwasy 
tłuszczowe i glicerol, które przekazywane są do układu limfatycznego, a następnie 
metabolizowane czyli usuwane naturalna drogą z organizmu. 

 

Korzyści 

 Gotowe programy zabiegowe podzielone na poszczególne partie ciała 

6 padów, pasy oraz okulary zabiegowe w komplecie 

 Duży, dotykowy ekran 

Intuicyjne menu w języku polskim 

 Obudowa z materiału Corian 

Corian jest plamoodporny, łatwy do czyszczenia, a prawidłowo czyszczony 
uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Posiada zarówno certyfikat LGA dotyczący 
odporności na bakterie i grzyby zgodny z europejską normą DIN EN ISO 846, jak i 
certyfikat GREENGUARD Certified dla materiału o niskiej emisji lotnych związków 
organicznych 

 Nowoczesny design 

Wszystkie urządzenia Medika charakteryzują się nowoczesnym, niepowtarzalnym 
wyglądem, zaprojektowanym specjalnie dla naszych urządzeń 

 Gwarancja producenta 30 miesięcy 

 



 

Zastosowanie 

 Intensywna redukcja tkanki tłuszczowej, 

 Zabiegi wyszczuplające, redukcja cellulitu, 

 Odblokowuje kanały przepływu limfy, 

 Stymuluje funkcje metaboliczne organizmu. 

 

Dane techniczne 

 

•  Wymiary: 38x29x15,5 

•  Waga: 4kg 

•  Wiązka laserowa - 650nm 

- Moc - 120mW na pad 

•  Podczerwień - 940nm 

- Moc - 12W na pad 

•  Sześć padów o łącznej mocy: 

- Wiązki laserowej - 720mW 
- Fali podczerwonej - 60W 



 

 

 


