
Det bästa på marknaden för hårborttagning!

BeautyLight™ CAPIUS 810 Diode Laser är en extremt 
snabb, stark och effektiv maskin för permanent borttagning 
av hår. Med en uteffekt på 600W kan ni vara säkra på att 
era kunder får goda resultat varje gång!

Tack vare möjligheten att köra korta och långa pulser kan ni Tack vare möjligheten att köra korta och långa pulser kan ni 
behandla mörkare hudtyper i jämförelse med andra typer 
av utrustningar som finns på marknaden. Med hjälp av det 
dubbla kylsystemet kan ni erbjuda era kunder nästan helt 
smärtfria behandlingar.

BeautyLight™ CAPIUS 810 Diode Laser är CE-Medical godkänd.

Denna maskin arbetar på ljusvåglängden 810nm. Hårborttagning på denna våglängd är mycket effektiv då den har 
en hög absorberings förmåga i pigment samt att den är relativt låg i vatten och hemoglobin. Detta beror helt enkelt 
på att diodlasern har en mer fokuserad energi och endast en enda ljusvåglängd som är optimerad för 
hårborttagning. Med en stark uteffekt skadas hårsäckarna tillräckligt för att aldrig växa tillbaka. 
Diode laser kan även användas på pigmenterad hud till en viss gräns. Tack vare snabbheten kan man behandla 
stora ytor på väldigt kort tid samt att de flesta upplever behandlingar med diode laser i princip helt smärtfritt. 
Driftskostnaden för diodlasern är låg, ingen förbrukningsvara behövs egentligen samt att vi garanterar 6 miljoner Driftskostnaden för diodlasern är låg, ingen förbrukningsvara behövs egentligen samt att vi garanterar 6 miljoner 
skott på handtaget! Detta är verkligen den bästa metoden för permanent borttagning av hår! 

BeautyLight™ CAPIUS 810 Diode Laser är från Tyskland och är självklart CE Medical godkänd.

Om CAPIUS 810

Teknisk Specifikation
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Våglängd     810 nm

Maxeffekt     600 W

Energi       5 - 120 J/cm2

Spotstorlek    12 x 10 mm

Repetition     1 - 10 Hz

Pulsbredd       30 - 350 ms

Kylsystem        Dubbla kylaren (Vatten + Luft)

Optisk enhet      Prisma i safir

Dimensioner      37 cm x 56 cm x 105 cm

Vikt          96 Kg
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1. Bild på hudens olika lager. 
I mitten ser vi ett hårstrå.

2. Intensivt pulsat ljus skjuts på 
huden där håret befinner sig.

3. Värmen från ljuset absorberas 
av melanin i håret som sedan leds
ner till hårsäcken.

4. Kringliggande celler runt 
håret förstörs när en temperatur på
+70 oC är uppnådd. Håret får inget 
protein och faller av.

5. Inget nytt hår kan produceras
på det behandlade området.
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Hur fungerar det?

Företagspaketet

Garanti & Support

I våra priser ingår det minst 2 års garanti. Service, reparation 
eller byte ingår under hela garantitiden och därefter till 
självkostnadspris. Vi tar självklart hänsyn till era kunder och 
kommer därför att erbjuda er en lånemaskin under repara-
tionstiden vid behov. Ni får även support från vår hudterapeut.

Utbildning

Utbildningen börjar med att ni får genomgå all nödvändig teori, 
därefter avslutar vi med praktik och godkänd elev tilldelas 
diplom. All kunskap ni behöver för att kunna driva 
verksamheten står vi för. Ni kommer även efter utbildningarna 
kunna kontakta oss vid frågor och funderingar. Det är en 
intensiv och lärorik kurs, ibland kommer man inte ihåg allt man intensiv och lärorik kurs, ibland kommer man inte ihåg allt man 
lärt sig och därför får ni ett häfte med allt ni lärt er under 
kursen. Konsultationsformulär får ni av oss och den 
rekommenderar vi att ni fyller i åt varje kund för journalföring.

Leasing

Vi erbjuder leasing via Nordic Finance. Leasing på 36 månader 
utan någon kontantinsats. 

Hemsida

Internet kommer att vara en av era bästa kanaler för 
marknadsföring och därför ger vi er en snygg och professionell marknadsföring och därför ger vi er en snygg och professionell 
hemsida utan kostnad för att kunna marknadsföra er på nätet. 
Hemsidan utformar vi efter era önskemål. Den kommer 
innehålla all viktig information för era kunder gällande 
behandlingarna. Vid behov ordnar vi ett bokningssystem 
online som är väldigt anpassningsbar och användarvänlig. 

Tryckmaterial

Tryckmaterial för 3 000 kr ingår. Ni får broschyrer, flyers, Tryckmaterial för 3 000 kr ingår. Ni får broschyrer, flyers, 
visitkort m.m.


