
SİZİ HYPER PULSE TEKNOLOJİSİ ile
TANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ...

20 DK.’da
TÜM VÜCUT

ACISIZ BUZ EPİLASYON

AKNE, LEKE, VASKÜLER Tedavi

Cilt GENÇLEŞTİRME

3D YÜZ ŞEKİLLENDİRME

TIRNAK MANTARI Tedavisi

BUZ EPİLASYON ve
CİLT ONARIM 

Ünitesi
 

1 Mükemmel Cihaz
7 ŞAŞIRTICI 

TEDAVİ



4-6 Seansta Kesin Sonuç

Tüm Kıl & Cilt Tipleri

Yaz - Kış GÜVENLİ UYGULAMA

Saniyede 5 ATIŞ

1050’e kadar AKÜMÜLE ISI

Acısız Buz Devrimi

Hızlı Ütüleme Sistemi

Günde 15 TAM VÜCUT MÜŞTERİSİ 
20 dk’da biten tüm vücut işlemi ile kazancınızı 5’e KATLAR

Personel giderini YARIYA İNDİRİR
Epilasyon süresini 1/5 azaltarak personel giderini en aza indirir.

LEKE, MANTAR, AKNE ve VASKÜLER TEDAVİ
Epilasyona ek tedaviler sağlayarak katlanan bİr kazanç getirir.

%100 OLUMLU REFERANS
İlk yılında kullanan tüm salonlardan ve müşterilerden mükemmel geri dönüş 

ARIZA ÇIKARMAYAN MODÜLER TEKNOLOJİ
Dünyadaki en büyük lazer üreticisi; İsrail yapımı HYPER PULSE
modüler yapısı ile arıza çıkarmaz ve uygun fiyatlı başlık değişim garantisi verir.

Anestezi Seviyesi BUZ BAŞLIK

‘u    
EŞSİZ KILAN

5 TEKNOLOJİK
 NEDEN

A.L.T TEKNOLOJİSİ
4-6 SEANSTA KESİN SONUÇ

Saniyede 5 atış ile kıl kökünü
105o kadar ısıtırak kıl hücresini yok eder.

ACISIZ EPİLASYON DÖNEMİ
Her cilt rengi ve kıl tipinde

hiç acı hissettirmeyen üstün teknoloji.

TÜM VÜCUT
SADECE 20 DAKİKA

 7,5 cm2 geniş başlık tek sefer geçişli
ütüleme sistemi ile ultra hızlı epilasyon!

ANESTEZİ SEVİYESİNDE
BUZ BAŞLIK

Işık atım sıklığı fark etmeksizin
işlem boyunca güçlü soğutma teknolojisi!

TÜM CİLT RENKLERİ &
TÜM KIL TİPLERİ

Bronz/beyaz ve esmer tenlerde,
sarı/kızıl ve kumral kıllarda güvenli!

HYPER PULSE’u SEÇMENİZ İÇİN
5 PAHA BİÇİLMEZ NEDEN

SİZİ ULTRA HIZLI VE ACISIZ

BUZ EPİLASYON TEKNOLOJİSİ ile
TANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ...



1- SCANNER TEKNOLOJİSİ
Üçgen açıyla cilt altını tarayabilen HYPER PULSE SCANNER TEKNOLOJİSİ aynı bölgeyi 
3 kez ısıtarak farklı seviyelerdeki kıl köklerini tamamen yok eder.

2- A.L.T TEKNOLOJİSİ (AKÜMÜLE ISI TEKNOLOJİSİ)

Saniyede 5 atış yapma özelliği ile ısıyı akümüle ederek yükselten HYPER PULSE 
doku hasarı ve yanık oluşturmadan kıl köklerini 105o C kadar ısıtarak kıl kökünün 
tamamen yok olmasını sağlar. 

3- BUZ BAŞLIK 
TEKNOLOJİSİ

Anestezi Seviyesinde Buz Başlık 
Teknolojisi ile cildi uyuşturarak işlemlerde 

acıyı yok eder.

4- ÜTÜLEME
TEKNOLOJİSİ

Ütüleme sistemi ile tüm vücut 
uygulamasını sadece 1 kere geçerek

20 dakikada gerçekleştirir.

HYPER PULSE’u
AVRUPA’DA
1 NUMARAYA TAŞIYAN

PRE PULSE DİRECT PULSE POST PULSE
Direk atış öncesi hazırlık ısısı Direk atış sonrası kontrol ısısıYüksek ısılı direk atış

4ÜSTÜN
TEKNOLOJİ

ALEX VE DİOTLAR

ALEX VE DİOTLAR

ALEX VE DİOTLAR

HYPER PULSE
HYBRİD TEKNOLOJİ 

HYPER PULSE
HYBRİD TEKNOLOJİ 

HYPER PULSE
HYBRİD TEKNOLOJİ 

1 Kadının Ortalama Vücut Endeksi : 1,5m2 Vücut Endeksi

HYPER PULSE KAZANÇ TABLOSU

7.5 cm2  buz başlık ile 
TAM VÜCUT 2000 Atış 
ile tamamlanır

400.000
HYPER PULSE ATIŞI

5 MÜŞTERİ
1 PERSONEL 5 PERSONEL

1 MÜŞTERİ

2.500.000
ALEX DİOT ATIŞI

1.2 cm2  diot ve alex 
başlıkları ile TAM VÜCUT 
ANCAK 12.500 Atış ile 
tamamlanabilir

HYPER PULSE bir tam vücut 
uygulama 20 DAKİKA’DA BİTER

HYPER PULSE’un
5 tam vücut müşterisi
aldığı sürede,

HYPER PULSE
kazancınızı tam
5 KAT ARTTIRIR.

Alex ve Diotlar
sadece 1 tam vücut
müşterisi alabilir.

Diot ve alex ile bir tam vücut 
uygulama 2- 2,5 Saat SÜRER

X5 MÜŞTERİ X1 MÜŞTERİ

=
=
=

SONUÇ
HYPER PULSE İŞLETMENİZİN

KAZANCINI 5’E KATLAR



HYPER PULSE HYBRİD TEKNOLOJİSİNİ
DİĞER CİHAZLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER

ALEXANDRITE &
DİOT CİHAZLAR

HYPER PULSE
HYBRİD TEKNOLOJİ VS

1. HYPER PULSE her cilt rengi ve 
her kıl tipinde mükemmel sonuç 
verir.(Açık sarı kıllar dahil.) 

2. 7.5 cm2’lik başlık ile ultra hızlı ve 
güçlü epilasyon yapar. 
 

3. HYPER PULSE bronz tende 
epilasyon yapabilir. Yaz kış 
uygulanabilir.  
 

4. HYPER PULSE doku altı hasarına 
yol açmaz. Kalıcı yanıklara neden 
olmaz. 

5. HYPER PULSE ter ve lenf 
bezlerine etki yaratmaz. 

6. HYPER PULSE ütüleme sistemi 
ile tüm vücut uygulamasını 20 
dakikada gerçekleştirir.  

7. HYPER PULSE ÜTÜLEME 
TEKNOLOJİSİ ile sadece 1 kere 
geçilmesi yeterlidir. 
 

8. HYPER PULSE A.L.T TEKNOLOJİ 
saniyede 5 atış yapma özelliği 
ile kıl köklerini 105o C kadar 
ısıtarak kıl kökünün tamamen 
yok olmasını sağlar.  

9. HYPER PULSE 100 DK.’da 
5 İŞLEM gerçekleştirir.  

10. HYPER PULSE Anestezi 
Seviyesinde Buz Başlık 
Teknolojisi ile cildi uyuşturarak 
işlemlerde acıyı yok eder. 

11. HYPER PULSE’da 400.000lik 
atış alex ve diotlarda 
2.500.000’a eşdeğerdir. Başlık 
maliyeti 1/3 oranlarında azdır.

1. Alex ve diotlar sadece koyu 
ve kumral kılları tespit ederek 
işlem yapar. 

2. Alex ve diotlarda 1.2 cm2’lik başlık 
ebatı yüzünden uygulama süresi 
uzundur. 

3. Alex ve diotlar bronz tenlerde 
işlem yapamaz beyaz ten siyah 
kıl felsefesiyle çalışır. Sadece kış 
aylarında çalışır. 

4. Alex ve diotlar lazer işlemleri 
sırasında doku altı hasarlarına 
yol açabilir. 

5. Alex ve diotlar terleme 
dengesizliği yaratabilir. 

6. Alex ve diot makineleri tüm 
vücut uygulamalarını yaklaşık  
2- 2,5 saatte tamamlar. 

7. SHR  ütüleme sistemi cihazlarda 
1 noktadan 5-10 kere geçilmesi 
gerekir. Süre uzar başlık maliyeti 
yükselir 

8. Alex ve diotlar düşük ısıda sonuç 
vermez. Yüksek ısıda ise kalıcı 
yanıklara neden olur. 
 
 

9. Alex ve diotlar 100 DK.’da 
yarım vücut işlemi gerçekleştirir.  

10. Alex ve diotlarla epilasyon 
acılıdır, hasta konforu düşüktür.  
 
 

11. Alex ve diotlarla yedek parça 
ve başlık giderleri kar oranını 
düşürür.

CİLT TEDAVİLERİ ve
AMELİYATSIZ YÜZ GERME

Protokollerİ



CİLT GENÇLEŞTİRME 
&

GERDİRME

Cilt gençleştirme ifadesinin anlamı cildin epidermal katmanlarının yenilenmesi 
ve böylece cildin daha pürüzsüz hale getirilerek kırışıklıkların azalması ve 
ortadan kaldırılmasıdır. Ciltteki büyümüş gözeneklerin iyileştirilmesinin yanı 
sıra, pigmentasyon, koyu lekeler ve yüz bölgesindeki belirgin kan damarlarının 
aydınlatılması da söz konusudur.

HYBRİD TEKNOLOJİ ışığı fototermik cilt ısıtması sağlar. Sıtma, kolajen liflerinin 
yenilenme ve yeniden yapılandırılması için uyarır. Dolan ve görünmez hale gelen 
kırışıklıklar, yüz derisinin, boynunun, boyun çizgisinin ve gözlerin etrafında 
cerrahi müdahele veya enjeksiyon yapılmaksızın gerilme sağlar.

HYBRİD TEKNOLOJİ cilt gençleştirme tedavileri, yüksek başarı yüzdelerine 
sahiptir, invaziv değildir ve risk veya rahatsızlık oluşturmaz. Daha ilk seanstan 
sonuç alınmaya başlanır.

Tedavi kadınlar, erkekler ve tüm cilt tipleri için uygundur ve göz çevresi, boyun, 
dekolte bölgesi gibi bölgeleri ayrı ayrı tedavi etmek mümkündür. Hyper Pulse 
yüz dokusunu tedavi eder ve cilt katmanındaki kolajeni yenileyerek ciddi 
miktarda bir sıkılaşma sağlar.

Yağlı cilt ve beraberinde 
gelen iltahapları etkili bir 
şekilde tedavi etmek için 
HYPER PULSE!

AKNE VULGARIS / AKNE PROTOKOLÜ

HYBRİD TEKNOLOJİ akne lezyonlarının tedavi edilmesine ve önlenmesine 
yardımcı olur: 

A - Epidermis katmanına nüfuz eden akne bakterileri, saç folikülü ve meme bezi
B - Beam in lenght 480 nm (filtre) uzunluğunda HYBRİD TEKNOLOJİ   
      huzmesi dermis katmanına kadar nüfuz eder ve bütün organellerin üzerine      
      ışık saçar
C - Tedaviden sonra bakteri miktarı ciddi derecede azalır, bir iltihap           
     remisyonu ve engellem işlemi uygun HYBRİD TEKNOLOJİ devamlı         
      olarak dermis ve epidermis katmanlarını tedavi eder.



VASKÜLER
TEDAVİ

Kuperoz cilt, kırmızımsı bir görüntü oluşturan genişlemiş kılcal damarların ortaya 
çıkmasıyla gerçekleşen olağan bir dermatolojik problemdir. Hamilelik, doğum, 
stres, kan basıncı ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hormonel, zihinsel ve sağlık 
ile ilgili unsurları da vardır. Bunlardan bazıları kılcal damarların ortaya çıkmasına 
tolerans gösterebilir, fakat konu ince, hassas ve narin ciltlere gelince sonuçlar 
görülür hale gelir ve tıbbi müdahale gerektirir.

HYBRİD TEKNOLOJİSİNİ kullanarak kılcal damarları tedavi etmek ışık huzmesi 
kılcal damarlardaki pigmentleri domine eder, bu pigmentler kılcal damarlardaki 
hemoglobin bileşenleridir. Işık huzmesi ile temas haline gelindiğinde 
hemoglobin ısınır ve pıhtılaşır, kılcal damarlardaki akış durur ve bir absorpsiyon 
prosesine girip kaybolurlar. HYBRİD TEKNOLOJİSİNİ kullanıp damar tedavisi 
gerçekleştirmek güvenlidir ve risk, acı, herhangi bir yan etki içermez ya da aşırı 
kızarıklığa sebep olmaz.

Aynı zamanda, cildi rahatlatan ve cildin hipersensitivitesini önlemek için 
epidermis ve dermis katmanını kalınlaştıran ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Pigmentasyon
lekeleri

Melanin
pigment,

US JEL

PİGMENTASYON TEDAVİSİ

Cihazı dağıtan ışık derinin derin katmanlarına nüfuz eder. Melanosit (melanin 
pigmenti) ısıtma nedeniyle parçalanır, melanin küçük parçalara ayrılır ve melanin 
içeren hücreler yok edilir. Temizleme işlemi melanin partikülleri ve selüloz 
atıklarının bağışıklık sistemi (lenfatik sistem) yoluyla vücuttan atılmasıyla 
gerçekleşir. Cildin üst katmanlarındaki ana lekeler cildin yenilenmesi işlemi ile 
uzaklaştırılır ve üst katmanlar soyulur. Melanin hasarına ve kaybolmasına ilaveten, 
ışık demeti cilt hücrelerini oluşturan (Cilt yenileme süreci) protein olan kollajen 
üretimini uyarır, cilt metabolizmasını hızlandırır ve hasar görmüş hücrelerin 
onarımına teşvik eder.



TIRNAK MANTARI
TEDAVİSİ

• Genellikle dermatofitler, maya ve küf sebebiyle oluşan Mantar hastalığı 
• En çok karşılaşılan tipi Tinea Unguium
• HYBRİD TEKNOLOJİ, mantarı oluşturan molekülleri yok eden bir termal enerji 

oluşturur (tam pıhtılaşma).
• Isı, hasar görmüş dokuyu sağlıklı dokulara zarar vermeden yok eder.
• Bu tedavinin kullanımı güvenlidir ve hiçbir risk taşımaz, doktorlar tarafından 

şiddetle tavsiye edilir ve hastaya sadece düşük bir seviyede rahatsızlık verir.

Program

ALT 1

ALT 2

COMBI 1+2

ALT 3

ALT 4

ALT 5

ALT 6

Uygulama Tipi

3X530

Cilt Yenileme 
Gençleştirme

3X690 
3 defa geçilir

Yüz Germe

3X530
3X690

6X590
Leke Onarımı

3X480
Akne Kürü

530
Kılcal damarlar

530 Mantar Kürü

Uygulama Şekli

3X530
3 defa geçilir

Soğutucu kapalı  
(warm)
Cilt Tipi Seç 
Lekeli bölge 5 kez
HPC Gücü:
150 - 350

3X690

Soğutucu kapalı  
(warm)

Cilt Tipi Seç 

HPC Gücü:
200 -400

Yukarıdaki
değerler ile

6X590
6 defa geçilir

Soğutucu kapalı  
(warm)

Cilt Tipi Seç 

HPC Gücü: 250 - 
350-800
(Koyu cilt için)

3X480
Soğuk Çalışma 
(cold)
Cilt Tipi Seç 
HPC Gücü:
150 - 350

Sorunlu bölge için
Soğutucu kapalı  
(warm)
Cilt Tipi Seç 
HPC Gücü:
250 - 550

Sıcak Çalışma 
(warm)

HPC Gücü: 350

Önerilen Değerler

6 seans paket 
2 haftada 1 kez

6 seans paket 
2 haftada 1 kez

uygulama süresi
50 dakika

6 seans paket 
2 haftada 1 kez

3 kez geçilir akneli 
bölgelerde 2 defa 
daha geçilir

Önerilen seans 
sayısı 6,

Damarlar 
kahverengi olana 
kadar yapılır

30 atış 
Önerilen 18 seans
2 haftada bir.
Her yüz atışta hasta 
dinlendirilir

Uyarılar

Tedaviye başlamadan önce 
derin temizleme + mekanik 
soyma (ilk uygulamadan 
yaklaşık bir hafta önce) 
yapılması önerilir.
Vasküler ve hassas cilde özel 
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Hassas ciltte peeling (abrasion) 
sonrası başlanabilir.

İlk uygulamadan bir hafta önce 
derin bir temizlik + mekanik 
soyma yapılması önerilir). 
Ayrı bir tedavi olarak değil, aynı 
zamanda cilt yenileme tedavisi 
ile birlikte yapılabilir!

Vasküler ve hassas cilde özel 
dikkat edilmesi gerekmektedir.
Cilt yenileme sonrası önerilir. 
Tek başına önerilmez.

KOMBİNASYON cilt 
gençleştirme + yüz Germe ile 
birlikte

Tedavi, kontrollü yanmalara ve 
pigmentasyonun soyulmasına 
neden olabilir.
* çok koyu  tonuna sahip cilde 
özel referans ve dikkat
Işık orta ila maksimum sıcaklığa 
ayarlanmalıdır. 
Yanma seviyesine yaklaşmayın.! 
Tedavi öncesi ve sırasında 
yaklaşık peeling yada abrasion 
sonrası kullanılabilir

Özelleştirilmiş bir akne control 
ürünü eklenmesi önerilir.

Bu tedavi diğer HYBRİD 
TEKNOLOJİSİ ile kombine 
edilmemelidir. Maruz kalmış 
nipellerin (yanıklar gibi) ile bir 
reaksiyon elde edilmelidir.
Koyu ten için, orta ila 
maksimum seviyede soğutucu 
olabilir.

Bir ultrason jeli ile atış yapılır 
mantar ilaçları ile
tedaviyi birleştirmeniz önerilir.

  HYPER PULSE PROTOKOLLERİ UYGULAMA TABLOSU



www.cagdasgroups.com

info@cagdasgroups.com
 Kliniğinizin ihtiyacı olan herşey...

20 DK.’da
TÜM VÜCUT

ACISIZ
BUZ EPİLASYON


