
Design You r Beauty



Buz Lazer
Soprano Ice



Cildi eksi 3 dereceye kadar 
soğutan FDA onayına sahip 
patentli, safir başlığı sayesinde 
lazer epilasyon işleminde cilt serin 
tutularak ağrıyı ve acıyı minimuma 
düşüren, dört mevsim ve bronz 
tende güvenli konforlu işlem 
sağlayan diod lazer sistemidir.

Buz Lazer
Soprano Ice
Nedir?



3 Dereceye
kadar Soğutma

FDA Onaylı Ağrısız ve Acısız 

Buz Lazer ile

Etkin ve Hızlı
Çözüm
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BodyFX
Forma



BodyFX
Forma Nedir?

Cilt yüzeyini 43 dereceye kadar 
termal ısı gönderimi ile kontrollü bir 
şekilde ısıtıp ciltte sıkılaşma, lifting 
etkisi yaratma, selülit görüntüsünü 
iyileştirme dokunun elastikiyet 
kaybını gidermede kullanılan FDA 
onaylı yüz ve vücut  şekillendirmedir.
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BodyFX Forma

Son
Teknoloji
Cihazlar



Soğuk
Lipoliz



Soğuk
Lipoliz

Vücudun göbek, alt karın, iç 
bacak, basen gibi bölgelerinde 
oluşan yağ birikimini -10 
dereceye kadar dondurup %20 ve 
%40 oranında kalıcı olarak 
azalmasını sağlayan FDA onaylı 
konforlu, acısız zayıflama ve vücut 
şekillendirmedir.

Soğuk
Lipoliz Nedir?



Soğuk Lipoliz ile

Acısız ve
Konforlu Çözüm



Soğuk Lipoliz ile

Acısız ve
Konforlu Çözüm

AWT Akustik
Ses Dalgası



Akustik ses dalgasıyla cildi 
pürüzsüzleştirmede, selülit 
görüntüsü azaltmada, kas 
sistemini güçlendirmede etkili 
karın, kalça, bacak bölgesine 
uygulanan yoğun masaj etkili 
bölgesel şekillenme ve sıkılaşma 
sağlayan zayıflama yöntemidir.

AWT Akustik
Ses Dalgası
Nedir?



AWT Akustik Ses Dalgası ile

Profesyonel
Çözümler



Focus
Ultrasound



Focus
Ultrasound

Düşük yanak hattını ve gıdı 
problemini tek seansda giderir. 
Etkisi üç ay içinde belli olur.

Focus
Ultrasound
Nedir?



Saten
Yüz Germe



Saten
Yüz Germe

Göz çevresi, yüz  ve boyunda 
kırışıklıkları azaltır ciltte sıkılaşma ve 
gençleşme sağlar.

Saten Yüz
Germe Nedir?



Saten Yüz Germe ile

Etkileyici
Sonuçlar
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Fractora



İğneli radyofrekans sistemidir. Cilt 
sarkması, kırışıklık ve scar 
görüntüsü iyileştirmede etkilidir.

Fractora
Nedir?
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Scizer
Sonic



Scizer Sonic HIFU ile geliştirilmiş 
bölgesel incelme, sıkılaşma, beden 
küçültme ve vücut şekillendirme 
uygulamasıdır. 

Scizer Sonic

FDA Onaylı
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Scizer Sonic ile

Kısa Sürede
Etkili Çözüm



Hydra Facial



Hydra Facial

HydraFacial vakumlu bir sistem olup cildi ölü 
hücrelerden arındırır, gözenekler özel tipsler ve 
solüsyonlarla arındırılır, ardından cildin kaybettiği 
peptide, vitamin besleyiciler, aydınlatıcı solüsyonlar 
cildin ihtiyacına göre uygulanır. Uygulamanın son 
aşamasında led theropy uygulanır. Sosyal hayatı 
etkilemez, konforlu bir bakımdır.

HydraFacial
Nedir?



Hydrafacial ile

Temiz ve
Parlak Ciltler



Hydrafacial ile

Temiz ve
Parlak Ciltler

AGASSI



Yanak yağlarının azaltılarak yanak dokusunun sıkılaşmasını 
sağlayan yüksek frekans teknolojisidir. Yanak inceltmeye yarayan 
Agassi sistemi ile ağız içinden yanak altına yerleştirilen bir aparat 
ile uygulanan monoporlar radyofrekans enerjisi ile yağ dokusuna 
kolayca ulaşılır. 15-20 dakikalık bir uygulailiyor ve mayla yağ 
tabakasına iletilen enerjiyle yağ hücreleri erit kolajen üretimi 
artırılarak deri altı dokularda sıkılaşma sağlanıyor. Ağrısız olan bu 
yöntemin 2-3 seans ile yanak bölgesi kalıcı incelme ve sıkılaşma 
sağlanır. Hollywood yıldızları gibi ince keskin yüz hatlarına sahip 
olmak isteyen kişiler için ideal bir uygulamadır.

AGASSI
Nedir?
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AGASSI ile

Kendinizi
Yenileyin



Baby Face
Beauty



Baby Face
Beauty

Baby Face Beauty gelişmiş tihulium lazer 
desteği ile cilt yüzeyinde dakikada 6.000 
mikro kanal açarak cildin alt katmanlarına 
özel serumların iletilmesiyle gözeneklerde 
sıkılaşma, renk düzensizliklerinde azalma 
sağlar. Cilt daha parlak ve canlı görünür.

Baby Face
Beauty Nedir?



Baby Face ile

Kısa Sürede
Etkin Çözüm
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Bize
Ulaşın

Bakırköy: 0212 572 20 16 - 17

Nişantaşı: +90 (212) 296 33 94

info@pervindincer.com

www.pervindincer.com


