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ALMA BEAUTY 

REMOVE™ 

Cea mai nouă Tehnologie de îndepărtare a părului - 

Prezentare Clinică 
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Despre ALMA BEAUTY 
Frumusețe Naturală susținută de Tehnologia Medicală  

 

Aduce o abordare delicată a îngrijirii estetice, împreună cu 
experiența, capacitățile și succesul clinic al companiei de estetică 
medicală. 
 
Valorile noastre cheie 

 Rezultate: tratamente estetice foarte eficiente, fiabile și 

sigure 

 Frumusețe Naturală : soluțiile noastre repornesc și 

accelerează procesele naturale 

 Încredere: Susținut de Alma Lasers 
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Despre ALMA BEAUTY 
Proveniență solidă corporate 
 

Alma Lasers este o companie globală inovatoare ce produce 
tehnologii cu laser, lumină, radiofrecvență și ultrasunete pentru 
piața de estetică medicală, chirurgicală și estetică 

 Facilități de producție și R&D pe trei continente 

 7 familii de produse, 34 sisteme și peste 100 de afecțiuni tratate 

 Peste16,000 sisteme instalate 

 Peste 80 distribuitori în toată lumea 
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ALMA BEAUTY 
REMOVE 
  

Fără durere. Beneficii mari. 

• Lipsit de durere  

• Siguranță dovedită 

• Toate zonele, dimensiunile și tipurile de piele 

• Pe tot timpul anului, inclusiv pe o piele bronzată 
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Înainte 6 săptămâni după al 2 lea tratament 
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6 săptămâni după al 2 lea 
tratament Înainte 
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6 săptămâni după al 2 lea 
tratament Înainte 
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6 săptămâni după al 2 lea 
tratament Înainte 
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8 săptămâni după al 6 lea 
tratament Înainte 
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6 săptămâni după primul 
tratament Înainte 
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6 săptămâni după al 5-lea 
tratament Înainte 
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6 săptămâni după al 4-lea 
tratament Înainte 
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Prezentare generală 

Mecanism Biologic 

Tehnologia 

Sistemul 

Protocoale 
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Structura pielii  

Straturile principale: 

 Epidermă 

 Derm 

 Țesut subcutanat  

Bulbul și rădăcina sunt derivate 

din epidermă, dar se găsesc în 

profunzimea dermului 
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Tipul de piele 

- VI 

Melanina este: 

 Pigmentul  care dă culoare pielii și 

părului. 

 Produsă de către celulele numite 

melanocite în piele sau în bulbul 

firului de păr. 

 Persoanele cu piele închisă la 

culoare au mai multă melanină 

decât cei cu pielea deschisă. 

 Tipul de piele este un factor ce 

trebuie luat în considerare în cazul 

îndepărtării părului. 



16 

Structura părului  
 Fir  

 Folicul 

 Bulb  

 Papilla 

 Melanina este creată în bulbul părului prin 

melanocite și este răspândită în tot firul de păr 

 Melanina este ținta în procesul de îndepărtare 

a părului 
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Absorbția luminii 

 Lungimile de undă diferite 

absorb în mod diferit melanina 

 Lumina absorbită de melanina 

din păr încălzește bulbul și îl 

distruge  

 Îndepărtarea părului cu ajutor 

laserului țintește melanina din 

bulb dar evită melanina din piele 

Lungimile de undă tipice folosite la 

îndepărtarea părului sunt 755, 810 & 1064  
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ALMA BEAUTY REMOVE 

Trei Tehnologii combinate  

SHR 
Mișcare continuă 

Răcire GlacialTech 

Foarte eficiente 

Fără durere 

Superioare 

Rezultate 
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Vechea Paradigmă LHR  
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Tehnologia Standard  

 
Încălzește dermul la o temperatură care 

distruge foliculii de păr 

 
Poate distruge de asemenea și stratul 

exterior al pielii  

Un  

Lung 

impuls 

 
Energie 
mare 

Căldură într-un singur impuls 
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Noua Paradigmă SHR  
Acoperă toate tipurile de piele și păr 



22 

Tehnologia Patentată SHR  ™   

Încălzește în mod gradual 
dermul la o temperatură care 
va distruge în mod eficient 
foliculii de păr și previne 
reapariția lor 

Multiple 

scurt 

Impulsuri 

Energie 
redusă 

Energia este transmisă prin impulsuri până 
ce s-a generat destulă căldură pentru a 

distruge foliculul de păr 

Căldură acumulată 
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Aplicatorul este mișcat în mod repetat pe zona 

de tratament, și furnizează astfel energie pe o 

suprafața mare și nu doar în zona foliculului de 

păr. 

Căldura se acumulează și distruge foliculii de 

păr, asigurând o acoperire totală. 

Tehnica Mișcare continuă™ 

Mișcări lipsite de durere 
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Glacial Tech™  

 Răcește suprafața pielii în timpul 
tratamentului pe perioade mai lungi de timp. 

 Capul rece de safir reduce la minim riscul de 
arsuri superficiale. 

 Ajunge la o temperatură minimă de -3°C. 

 Elimină nevoia de a folosi aer sau pachete reci 
sau anestezii locale. 

 Clienții se pot întoarce la activitățile normale 
imediat. 

Epidermă 

~25°C cu 

răcire 

Derm 
~45°C 

Follcul de păr 

~50°C în timpul 

procedurii SHR  

Răcoros, Calm și Confortabil 
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EFICIENȚĂ DOVEDITĂ 
S-a dovedit în multiple studii clinice că SHR este cea mai 

sigură tehnologie pentru îndepărtarea părului, potrivită 

pentru toate tipurile de piele (I-VI). 
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Analize histologice după SHR 

Prin bunăvoința Dr. Tania Meneghel, São Paulo, Brazilia  

Subțiere și dilatare 

epitelială 
Necroză coagulantă (leziuni celulare) 

și diminuarea componentelor 

centrale ale foliculilor de păr 
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ALMA BEAUTY REMOVE 

O soluție pentru toate culorile și sezoanele 

 Cea mai sigură tehnologie de îndepărtarea a părului pentru toate 
tipurile de piele (I-VI), chiar și pentru pielea bronzată sau închisă la 
culoare. 

 
 SHR este dezvoltat pentru a reduce la minim riscul de lezare a pielii 

indiferent de nivelul de pigmentare. 
 

 Expunerea la soare după tratament este de asemenea mai puțin 
traumatizantă pentru piele.  
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ALMA BEAUTY REMOVE 

 Utilizează ”standardul de aur” 810nm laser cu diodă 

 8 ani de eficiență clinică dovedită 

 Sistem portabil  

 Intuitiv, prietenos cu utilizatorul,  

     dimensiune de 15.6”, ecran tactil colorat  

 Ușor de utilizat 

 mod Dual – modul SHR™ și HR 

 Fără consumabile. Nu există limită de impulsuri și  

     costuri de funcționare  

Tehnologie folosită în peste 5,300 clinici din toată lumea 
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Aplicator Compact  

Specificații: Dimensiunea ferestrei 12x10 mm, până la 10 J/cm², până la 10 Hz 

Tratamente mai ușor de realizat 

 Design ergonomic și ușor 

 Tratamentul este mai confortabil pentru clienți  

 Crește nivelul de confort al practicianului  
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Protocolul de Tratament  
 Împărțiți zona de tratament în pătrate cu 

dimensiunea de 150 cm² 

 
 Aplicați gelul pentru Ultrasunete 

 
 Selectați parametri: 

 

 
Fluența x Frecvența x Timpul  = Energia Totală 

 

  

 

 

 
 Începeți tratamentul,  pătrat cu pătrat 

 

[J/cm²]  x [Hz]             x [sec]  = kJ 

 

 

Exemplu: 

8 J/cm² x 10 Hz x 100 sec = 8,000J (8kJ)  

10cm 

1
5
 c

m
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Interfață prietenoasă cu utilizatorul 
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Parametrii Compact™  

*gelul ultrasonic trebuie aplicat 

Tip de Piele  

Fitzpatrick 

Fluență  

J/cm2 

Mărimea 

zonei 

 cm2 

Energie cumulată kJ 

I-III 10 150 8-10 

IV 8 150 8-10 

V 7 150 7-9 

VI 5 150 7-9 
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Vârful Facial 

Specificații: Mărimea ferestrei 6 mm 

Ajunge în zonele cele mai dificile 
 

Permite tratamentul în zonele cele mai dificile, 

inclusiv urechi, nări și între sprâncene 
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Parametrii vârfului Facial 

*gelul ultrasonic trebuie aplicat 
 
*mișcările trebuie realizate pe grupuri de 2-3 fire de păr 

Tip de piele  

Fitzpatrick 

Fluență  

J/cm2 

Număr de fascicule 

per Impuls 

Număr de 

aplicații 

I-III 7-8 2 2-3 

IV 6-7 2 2-3 

V-VI 5-6 2 2-3 
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Vârf igienic de unică folosință 

10 unități per pachet 

Tratamentul zonelor Intime 

Include vârfuri igienice de unică folosință pentru 

tratarea zonelor intime 
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Interfața SHR  

SHR Stack = SHR pentru zone mici 
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Parametrii Sub Modului SHR  
Față și zonele mici 

*gelul ultrasonic trebuie aplicat 
*Pe baza unei zone de ~50cm² 

Tip de piele  

Fitzpatrick 

Fluență  

J/cm2 

Număr de 

Stacks 

per impuls 

Energie cumulată kJ 

I 8 5 3-4 

II 7 4-5 3-4 

III 7 4 3-4 

IV 6 3-4 3-4 

V 5 3 2.5-3.5 

VI 5 2 2-3 
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Interfață 
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Parametrii 

* gelul ultrasonic trebuie aplicat  

Tipul de piele  

Fitzpatrick 
Tip de impuls Tip de păr 

Fluență  

J/cm2 

I-III deschis 

gros/închis 

 

Fin/deschis 

30-35 

 

35-40 

IV-VI închis 

gros/închis 

 

Fin/deschis 

20-25 

 

25-30 
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Sistemul 
Tehnologia SHR & Laser cu Diodă 810 nm: 

 Greutate redusă – Aplicator Compact  

 Ușor de folosit – vârf Facial  

 Răcoros – Glacial  Tech™ 

 Interfață prietenoasă cu utilizatorul 

Cel mai fiabil sistem din industrie  

Profit mare – fără consumabile, sistem  

    portabil 

 

Cea mai sigură și mai eficientă soluție de 
îndepărtare a părului disponibilă astăzi 
 



41 

VĂ MULȚUMIM  
PENTRU TIMPUL  
ACORDAT 


