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Zakres stosowania i wskazania 

do zabiegów: 

 

• Odmładzanie skóry i likwidacja delikatnych 

zmarszczek wokół oczu ust i szyi  

• Trądzik pospolity i różowaty 

• Blizny po ospie i trądziku 

• Szorstki, zrogowaciały naskórek, keratosis 

• Przerosty, tzw. włókniaki płaskie 

• Zaskórniki, prosaki i kaszaki  

• Łojotok, suchość, wiotkości skóry 

• Blizny i bliznowce 

• Rozstępy 

• Skóra zniszczona słońcem 

• Zwiotczenia i starzenie skóry 

• Plamy tzw. starcze lub wątrobowe, odbarwienia 

 

 

Idealny Aparat dla Dermatologów i Chirurgów Estetycznych! 
 

Silk Peel™ jest obecnie najbardziej innowacyjnym i 

udoskonalonym urządzeniem na rynku. Stworzony przede 

wszystkim dla lekarzy, ponieważ posiada wyjątkowo wysoką 

moc abrazji - 85 milibara. Jest całkowicie 

skomputeryzowany,  posiada cyfrowy panel kontrolny, 

ostrzeżenie o wyczerpaniu się kryształu oraz inne 

innowacje. Dzięki wysokiej mocy, można osiągnąć dużą 

szybkość wykonywania zabiegów i natychmiastowy efekt. 

Panel cyfrowy zawiera podgląd mocy ssania, czasomierz i 

licznik z automatycznym wyłączeniem. Licznik zapamiętuje czas pracy, dzięki temu 

można aparat wypożyczać. Turbo - unikalny system zwiększa moc podciśnienia i 

wyrzut korundu o ok. 50%. Umożliwia bardzo silne i szybkie złuszczanie np. blizn przerostowych.  

 

               
 

 

Działanie Silk Peel 

 
Kryształki korundu (materiał naturalny i nieszkodliwy) usuwają powierzchowne warstwy skóry, stymulując naturalny wzrost nowej 

tkanki, która zastępuje usuniętą. Abrazja wywołana jest przez drobne kryształy piasku korundowego, uderzającego o skórę. Pozwala 

to na dużą kontrolę zabiegu, a efekt jest widoczny natychmiast. Wynikiem prostego usunięcia warstwy rogowej (peeling 

powierzchniowy) jest młoda i lśniąca skóra, elastyczna i gładka. Głębsze abrazje mogą usunąć bliznowce i blizny, zmniejszyć lub 

całkowicie wyeliminować zwiotczenie skóry, plamy i niewielkie zmarszczki. Odstępy pomiędzy zabiegami powinny być 7 do 21 dni 

w zależności od rodzaju problemu, w serii od 3 do 12. 

 



Zalety stosowania mikrodermabrazji 

 

• Rezultaty są widoczne już po pierwszym zabiegu 

• Zabiegi można robić na całym ciele i są bezbolesne 

• Krótki czas zabiegu – 10-30 minut 

• Zabiegi nie wymagają gojenia, ewentualnie bardzo krótkiego okresu gojenia 

 

 

Klientami do zabiegów mikrodermabrazji mogą także być: 

 

• Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na rekonwalescencję 

po laserze lub chemii 

• Osoby aktywne, korzystające ze sportów pod gołym niebem 

• Osoby zajęte pracą, które nie chcą tracić czasu na 

długotrwałe zabiegi 

• Osoby uczulone na peelingi chemiczne 

• Osoby ze skórą trądzikową, nie reagującą na leczenie 

• Starsze osoby lub w wieku średnim posiadające zmarszczki 

• Młode osoby z problematyczną lub zniszczoną cerą 

 
 

 

 

 

  

Uwaga!  Istnieje możliwość 

zastosowania zestawu 

specjalnych głowic 

diamentowych, które dają 
efekt dermabrazji bez użycia 

tlenku glinu. Koszty zestawu 

sześciu głowic do ciała i 

twarzy 4 900 PLN netto lub 

3900 wraz z aparatem. 
 

 

 
Trwała jakość, 6 głowic na ciało i na twarz z trzema rodzajami ziarnistości. Sterylizuje się jak wszystkie inne instrumenty. 

Gwarancja 12 miesięcy. Produkcja U.S.A. Cena 4900 zł netto (3900 zł przy zamówieniu aparatu). 

 

 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 
 

 

Zasilanie i pobór mocy:  220/240V 50/60Hz; 600 VA 

Czynnik abrazji:   kryształy korundu (Al2O3) lub kryształy 

    diamentu 

Maksymalne podciśnienie: 0,85 bar 

Maksymalny przepływ powietrza: 70 l/min 

Regulacja podciśnienia:  cyfrowa, płynna 

Kontroler elektroniczny:  mikroprocesor 

Waga:    21 kg 

Rozmiary krańcowe:  480x470x290 mm 

Certyfikat:   CE 

Gwarancja:   12 miesięcy 

Możliwość kolorów obudowy: Biały lub na zamówienie srebrny 

 

Ceny akcesoriów, korundu, głowic jednorazowych, etc., dostępne na stronie www.nowoczesna-kosmetyka.pl  

 

 

 

 

 

 
Informacje – Interpromed, Warszawa 

Tel.: +48 721 258 403; 792 350 163  

www.interpromed.pl; email: info@interpromed.pl  

 


