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РЕВОЛЮЦИОННИЯТ
ЛАЗЕР, КОЙТО
ТРАНСФОРМИРА
НАЧИНА ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЕСТЕТИКА

• Лесен за употреба
• Ергономичен накрайник
• Система за контрол
• Идентификация на
операциите

• Сигурност на лазера
• Безопасен за оператора
• Готови протоколи за
изпълнение

• Обучение

Лазерна матрица с висока резолюция
Голям сапфирен фокус 22 х 13 мм
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Охлаждане на зоната на третиране
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Видео уроци записани в апарата

E

• 9931-12 • 1200W
Regular Focus Sapphire
13x13mm
9931-12L • 1200W
Large Focus Sapphire 22x13mm
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• 9931-10 • 1000W
Regular Focus Sapphire
13x13mm

КАК РАБОТИ?

Лазерното обезкосмяване се базира на селективно
динамично действие на светлина и топлина. Лазерният
импулс прониква през кожата и въздейства на меланина в
косъма и фоликула му.Лазерът на OVERLINE използва
дължина на вълната 808nm, доказано най-ефективна при
процедурите за обезкосмяване без да причинява
увреждане на околните тъкани.
Операторът работещ с лазера трябва много добре да
познава техниката на процедурата, тъй като трябва да се
избегнат възможни рискове и усложнения.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от лазерното обезкосмяване зависят от

фототипа, размера и пигментацията на космите, както и

от фазата им на развитие в тертираната област. Считаме,
че резултатите от процедурата са удовлетворяващи, ако
след 6 / 8 сесии се наблюдава 80% намаление на
нежеланото обезкосмяване.

След това е необходимо да се правят редки процедури.
Честотата им зависи от физиологичното въздействие

върху всеки индивид. В най-общия случай космите, които

не се увредят напълно се трансформират в много тънки,

видими само на светлина. Обезкосмяването с лазер прави

кожата мека и блестяща.
IPL
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DEPTH

from 600 to 620
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755
808
1064
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ЛЕСНА И
БЪРЗА
ПОДДРЪЖКА

2 ЛЕСНИ ДЕЙСТВИЯ:

1. Подмяна на водата с Ултрачиста на всеки 12

месеца

2. Подмяна на вътрешния воден филтър на

всеки 12 месеца

Годишната поддръжка запазва апарата в добро
състояние и увеличава живота му.

СПЕЦИФИКАЦИИ

• Диоден лазер
• Дължина на вълната 808 nm
• Мощност 1200Watt
• Размер на третираната зона 22 x 13 mm
• Излъчване: от 1 до 12 импулса за секунда
• Излъчване: от 1 до 3 единични фракционни
импулса
• Продължителност на импулса - определя се
дължината му, максимален размер T=300 ms
• Максимална енергия max 40 J/cm²
• Охлаждане на зоната от 5° до 15°C

Eлегантна и
надеждна
технология
10” LCD
СЕНЗОРЕН ЕКРАН

Мониторът позволява детайлна и незабавна

консултация, преглед на изображения, програми,

процедури, пациентни дании с цел оптимизиране
на времето и подобряване качеството на
работата.

Видео Обучение
Като водещ производител Overline
винаги си сътрудничи с професионални
оператори по естетични процедури, за да
гарантира отлични резултати.
Уверени в силите си, ние мислим че е
полезно да включим няколко видео урока
към оборудването си, които са създадени
така че, да позволят на оператора по
всяко време да направи справка с
правилните работни протоколи.

Технически
Характеристики
• Размери на апарата в мм Д550 х Диаметър480 х В 1150
• Източник: HRLM лазер
• Дължина на вълната 808nm
• Размер на Сапфирения прозорец: мм 22 x 13 широк и 13 х

13 мм обикновен;
• Емисия: от 1 до 12 многоточкови импулса в секунда
• Емисия: фракция от 1 до 3 едноточкови импулса;
• Продължителност на импулса, определен от сложната

система, избрана за работните параметри, в рамките на
действащото законодателство;
• Максимална плътност на енергията 40J/cm2 макс. 300 ms;
• Охлаждащ накрайник от 5º до 15ºС;
• 36 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ- на апарата и ръкохватката§

БЪРЗА ПОДДРЪЖКА

Благодарение на усъвършенстваните проучвания, от Overline,
ние създадохме технология, която изисква минимална
поддръжка, само веднъж на всеки 36 месеца ще бъде
необходимо да смените водата и филтрите посредством
несложните операции, изобразени по-долу.

Лазерно Обучение

Лазерните технологии трябва да бъдат
придружени от учебен курс за професионалиста,
който ще трябва да се запознае изцяло с
лазерната технология, с всяка малка тайна, която
ще бъде разкрита, за да пренесете това обучение
във Вашия център, в полза на колегите Си.
Overline винаги осигурява на клиентите си
различни видове обучение и подготовка на всяко
ниво, за да осигури инструментите за безопасно
прилагане на наученото в работния процес.
Нашата отговорност е да поставим всички
произведени от нас лазери, предназначени за
професионални оператори, в работни условия по
възможно най-правилния начин, като се
съобразяваме изцяло с Вашия клиент, изискващ
този вид услуга.

ЛАЗЕРНА РЪКОХВАТКА
КОМПАКТНА

•

ЕРГОНОМИЧНА

•

ЛЕКА

НАДЕЖДНА • ФУНКЦИОНАЛНА • МНОГО ЗОНИ
• БЕЗОПАСНА • ПРОФЕСИОНАЛНА •
Индикаторни светлини за емисията на лазера и охлаждането,
практичен ъглов бутон за различни начини на употреба.

Laser Collection 2019
Благодарение на своите научноизследователски лаборатории, компанията Overline е успяла да създаде широка
гама от лазерно оборудване за обезкосмяване. Всеки модел се различава от другите съгласно техническите
спецификации, съответно и в работните характеристики. Лазерът Elite Resolution HD 2190-12L е най-цялостната и
технически усъвършенствана система, в сравнение с другите технологии. Благодарение на общото разнообразие на
оборудването Overline успява да отговори на всяка потребност, за да предложи на професионалния оператор на
центъра за красота продукт, който е винаги иновативен и с изключително добри резултати.

2190-12L

2190-12

1200W

1200W

Матрица с висока резолюция

Матрица с висока резолюция

Сапфирен прозорец:мм 13 x 13

Сапфирен прозорец:мм 22 x 13

Охлаждане на работната зона

Охлаждане на работната зона

Видео Обучение

Видео Обучение

Макро камера

Макро камера

12 точки в секунда

12 точки в секунда

Карта памет

Карта памет

Техническа оценка на пациента

Техническа оценка на пациента
Ценова листа

9931-12L

2190-10

2190-08

1000W

800W

Матрица с висока резолюция

Матрица с висока резолюция

Сапфирен прозорец:мм 13 x 13

Сапфирен прозорец:мм 13 x 13

Охлаждане на работната зона

Охлаждане на работната зона

Видео Обучение

6 точки в секунда

Макро камера

Техническа оценка на пациента

12 точки в секунда
Карта памет
Техническа оценка на пациента
9931-10

Ценова листа

9931-12

Ценова листа

9931-08

Лазерна матрица с висока резолюция

Широк и обикновен Сапфирен фокус

Цялото лазерно оборудване от ново поколение
използва дължина на вълната от 808 nm, която
отговаря на един лазерен лъч от чиста червена
светлина. Особено ефективна върху пигментите на
космената луковица, които абсорбират светлината
до около 98%. Благодарение на увеличената
мощност от 1200W, получаваме допълнителна
прецизност при третирането косъма.

ОБИКНОВЕН: С мощността си от 1200W, той
позволява
прецизност
при
действия
върху
третираната област. По-малкия размер на фокуса
намалява областта и времето за процедурата.
ГОЛЯМ: иновативен дизайн с удвоени точки,
позволява намаление на времето за третиране,
особено върху големи площи, при поддържане на
същата ефективност, но с по-малко стъпки.

Охлаждащ ефект

Видео обучение

Накратко
това
означава,
че
сме
въвели
усъвършенствана система за охлаждане, която
превръща усещането от лазерната епилация с
Overline, в приятно изживяване на свежест и защита
за кожата. Освен това, охлаждането му вече няма да
оказва влияние върху ефективността на накрайника,
а напротив – ще подчертава резултата от
прогресивното третиране с лазерна епилация.

Като водещ производител Overline винаги си
сътрудничи с професионални оператори по
естетични процедури, за да гарантира отлични
резултати.Уверени в силите си, ние мислим че е
полезно да включим няколко видео урока към
оборудването си, които са създадени така че, да
позволят на оператора по всяко време да направи
справка с правилните работни протоколи.

12 точки в секунда

Макро камера

С оглед на оптимизацията и подобрението на
работните характеристики, третирането с лазер
Overline дава възможност за употреба на
многоточкова методология, която позволява до 12
точки на част от секундата. Всичко това поставя
професионалния оператор по естетика в условията
да бъде способен да работи безопасно и да подобри
времето и ефективността на третирането, както и
крайния му резултат.

Камерата, интегрирана в технологията на лазера,
представлява микроскоп с 200Х реално увеличение
на желаната област, която ще се анализира. Чрез този
инструмент създаваме силно визуално въздействие
върху клиента и реално възприятие на неговите
несъвършенства. Изображението също така се
предава върху нашия 10-инчов дисплей за по-добър
преглед.

Карта памет

Техническа оценка на пациента

Картата памет е просто практична и ефективна
„лична карта“, която Ви позволява да съхранявате
всеки вид информация, свързана с вида на
третирането, което провеждаме, и евентуално да го
персонализирате или стартирате мигновено. За да
имате достъп до данните в картата, всичко, което
трябва да направите, е да я поставите в слота.

С помощта на нашия 10-инчов сензорен екран можем
да персонализираме всяко третиране, благодарение
на
подробната
оценка.
Софтуерът
предлага
възможността професионалният оператор да влезе
във всички данни на нашия клиент, свързани с
услугата по епилация. Можем да настроим четирите
важни елемента: фототипът съгласно Фицпатрик,
цветът на косъма, размерът на косъма и, накрая,
плътността на окосмяването.

Предимства
ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Софтуерът и сензорния екран позволяват избор на фототипа, цвета
и структурата на косъма

ГАРАНТИРАНА ЕФЕКТИВНОСТ

Прилагане на по-малко на брой сесии в сравнение с останалите
методи за обезкосмяване.

БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Повторение на импулсите: от 1 до 12 за секунда

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КЛИЕНТА

Лазерът работи с точност, апаратът е окомплектован с охлаждаща
система за кожата

СИГУРНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА

3 сертификата ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2012, OHSAS 18001:2007
гарантират качество и сигурност на продукта

ИНВЕСТИРАНЕ

Лазерната технология се използва и при тъмна кожа

ГАРАНЦИЯ

36 месеца гаранция

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Козметични продукти, дерматологично тествани, които позволяват
допълване на процедурата и добри резултати

РАБОТНИ ПРОТОКОЛИ

Апаратът е зареден с готови работни протоколи.

ОБУЧЕНИЯ

Организиране на тренировъчни обучения.

ПРОЦЕДУРА

1

ПОКРИТИЕ

Много е важно да не забравите да изолирате с бял
молив всички татуировки и бенки, включително
контура на устните, за да избегнете очертаването на
областта с лазера, което би създало неприятна ситуация
за клиента.

ПОЧИСТВАНЕ

iSol. Beauty Cleansing Mousse- почистващ мус помага да
подготвите по оптимален начин областта, която ще се
третира, като почиства перфектно тъканта за постигане
на идеален резултат.

2

ПОКРИТИЕ
3

За да се гарантира най-добра защита и покритие на
областта, покрита с белия молив, ние използваме и бяла
медицинска лента или специална кръгла бяла лента,
която е налична във всеки магазин.

С Т Ъ П К А 2
МАКРО КОНСУЛТАЦИЯ

Много внимателната и подробна оценка с осигурената
макро камера позволява увеличение до 200 пъти,
улеснява избирането на линията на третиране,

4

ТЕХНОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
5

РАЗДЕЛЯНЕ

Разделете в решетка областите, които ще се третират, с
използване на бял молив, като създавате области, които
не са прекалено големи.

6

Благодарение на 10-инчовия дисплей със сензорен
екран, операторът може да определи основните
параметри (фототип на кожата, цвят, размер и плътност
на косъма) за персонализиране на третирането.

7

ЗАЩИТА

Изолирайте идеално областта на емитера с прозрачен
филм, за да не влиза в пряк контакт с кожата на клиента
за да гарантирате идеална хигиена.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разнесете върху областта, която Ви интересува,
определено количество проводящ гел iSol, необходим
за работата на лазера, който ще улесни плъзгането на
накрайника.

8

ИЗСТРЕЛИ
9

Направете няколко изстрела върху областите, които Ви
интересуват, като обърнете внимание на евентуалните
реакции на кожата на клиента.

С Т Ъ П К А 3
ОТСТРАНЯВАНЕ

Отстранете целия използван слой гел от областта (не
може да се използва повторно) и продължете с точно
почистване на третираната област.

10

УСПОКОЯВАНЕ
11

ПРЕМАХВАНЕ

Отстранете няколко косъма от третираната област, за
да демонстрирате на клиента ефективността на
обработката, тъй като космите ще бъдат отстранени без
никаква болка.

12

Приложете определено количество от лосиона за
възстановяване след лазерно третиране iSol. Beauty
Laser Repair Lotion върху областта, като леко потупвате
и масажирате равномерно, за да успокоите и подобрите
качеството на кожата по време на периода след
третирането.

ИНОВАЦИИ В КОЗМЕТИКАТА
iSol.
Beauty,
продукт
на
постоянните
и
усъвършенствани проучвания на нашите лаборатории
по научно-развойни дейности. Пълна гама козметични
продукти, посветени на лицето и тялото, с висока
концентрация на активните съставки, събрани във
формули с изключителни работни характеристики, в
крак с научните иновации.
Тези продукти комбинират ефикасност, дори нежни
текстури и деликатни, безопасни за кожата аромати,
за персонализирани лечения, и моменти на чисто
благоденствие. Ритуали по разкрасяване, които
естетичният център може да предложи, както и за
домашни условия.
Независимо от типа на кожата, от възрастта и
естетичното несъвършенство, което трябва да се
третира,
търсеният
отговор
е
козметичната
технология на iSol. Beauty.

НАДЕЖДНИ,
ЕФЕКТИВНИ,
ОТДАДЕНИ
НА КОЖАТА

iSol. Beauty е най-новата колекция козметика за лице, тяло и
обезкосмяване, създадена да взаимодейства идеално с наймодерните естетични апарати и да подобрява резултата.
Линия, която, съвместно с професионалните продукти,
осигурява и специални формати за грижа в домашни условия.
Иновативни формули, които, благодарение на емулгатора с
течни кристали, клетките от стъбла на червено грозде,
трикомплексната хиалуронова киселина, озонираното
арганово масло, трипептидите и микролипидите на кофеина,
бръшляна и водораслите Ламинария, са способни да удължат
биологичната наличност на активните съставки, да повишат
техния капацитет за абсорбиране и разпръскването върху
епидермиса, насърчавайки естествените механизми на
обновяване на кожата, докато едновременно с това имат
подхранващ, овлажняващ, антиоксидантен и енергизиращ
ефект.
Дерматологичните изследвания, проведени от Университета
във Ферара, гарантират максимална поносимост, отлично
качество, ефективни резултати и обща безопасност на
козметиката. Меката текстура на продуктите и деликатните
аромати без алергени правят лечението приятно и
релаксиращо, за абсолютен комфорт.

• Работни методи в синергия с технологиите;
• По-добро абсорбиране на козметиката;
• По-голяма ефикасност, по-добри резултати;
• Линия за грижа в домашни условия;
• Аромати без алергени;
• Дерматологично тествани за качество и

безопасност;

• Нежна текстура на козметиката;
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• Максимален комфорт на кожата.

Всички козметични продукти iSol Special Beauty са дерматологично тествани в
Университета във Ферара, което гарантира качеството и високото ниво на
поносимост.
FREE
ALLERGENS
FRAGRANCES

Ароматите са избрани и изпитани без алергени за грижа към кожата и осигуряване на
максимално спокойствие при употребата на продуктите.

Увеличете ползите от
лазерната ЕПИЛАЦИЯ

LASER GEL

Специфичен, успокояващ проводящ гел за ЛАЗЕРНА
ЕПИЛАЦИЯ, с дистилат от розова вода.
ISO.LASER.100 - 4500ml / 152,16oz (Cabin)

Нежен, успокояващ проводящ гел, обогатен с
ценен дистилат от розова вода, с тонизиращи и
успокояващи свой ства, специфичен за
ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ, кой то може да се
използва и с друго подходящо оборудване.

LASER ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ЛОСИОН

Емулсия за възстановяване след третиране с лазер
ISO.LASER.200 - 250ml / 8,45fl. oz (Cabin)

Емулсия, съдържаща бета глюкан, кой то стимулира
естествените защитни процеси на кожата, алантоин
с възстановяващо дей ствие и витамин Е с антиоксидантно дей ствие, обогатен с други овлажняващи,
омекотяващи и успокояващи активни съставки,
като Алое и Невен.

СКРАБ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО ОТ ЖОЖОБА

Скраб, под формата на гел с микрогранули от жожоба
ISO.SCRUB.200 - 250ml / 8,45fl.oz (Cabin)

Скраб с микрогранули жожоба, кой то омекотява по време
на масажа за прилагане, като по този начин модулира
дей ствието с времето. Той дава възможност за висококачествено ексфолиране на кожата, както и за успокояващо
и защитно дей ствие. Нежен и за всички типове кожа.

ПОЧИСТВАЩ НЕЖЕН МУС

Съвместим с кожата детергент за лице и тяло
ISO.FOAM.150 - 150ml / 5,1fl.oz (Cabin & Home Care)

Иновативно почистващо средство 2 в 1 (мляко и тоник)
под формата на нежен мус, подходящо за всички типове
кожа, да се използва преди всяко третиране или за
ежедневно почистване вкъщи, с овлажняващо
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дей ствие, оставящо кожата мека и копринена.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И
РАЗВИТИЕ

Сърцето на компанията са иновативните лабораторни
изследвания и разработки, където високоефективните
технологии и простата употреба, дават ефективни отговори
на нуждите на професионалните оператори на естетични
апарати. Това са различни системи, безопасни и
многофункционални- за лице, за тяло, за епилация и др.

CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015

reliability
research
safety

EN ISO 13485:2012

OHSAS 18001:2007

Overline е бранд от Technology S.r.l. компания, която
постоянно се ангажира в изследванията и развитието на
технологиите, за да предложи на професионалния пазар
за красота иновативни системи, които дават видими
резултати, но в същото време зачитат максималната
безопасност на оператора и клиента. Technology S.r.l.
благодарение на големия си опит, получи важни
сертификати,
удостоверяващи
спазването
на
международните
разпоредби
и
стандарти
в
производството
на
биомедицинско
оборудване,
електроестетика и козметика. Сертификатите, на най високо ниво са следните:
Tüv
Rheinland
ISO
9001:2015.
Представлява
сертифицирането на Системата за управление на
качеството, призната на международно ниво, гарантира,
че оборудването отговаря на системата за управление,
изисквана от закона за проектиране, производство,
продажби, разработка и изследвания.
Tüv Rheinland EN ISO 13485:2012. Сертифицирането,

свързано със Системата за управление на качеството на
медицинските изделия, представлява стандарт за справка за
качеството в регулаторните процедури, които уреждат
проектирането, производството и пускането на пазара на
медицински изделия.

Tüv Rheinland OHSAS 18001:2007. Съпоставимо със
стандарта за управление на здравето и безопасността на
работниците.
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