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ETHEREA-MX® busca atender às necessidades 
específicas de médicos e pacientes, oferecendo 
ampla variedade em indicações de tratamento 
clínicos e estéticos, com indicações para mais de 70 
tratamentos. Além da mais completa tecnologia de 
IPL do mercado, com 6 diferentes comprimentos de 
onda, os handpieces LASER de ETHEREA-MX® 
possuem ainda todos os tamanhos de spot 
ajustáveis disponíveis.

ETHEREA-MX® foi concebido para condensar, em um 
único sistema de plataforma, as tecnologias ACROMA-
QS®, ATHENA®, DUALMODE®, INLIFT®, IPL-SQ® e 
LONG PULSE®. 
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Todo o conhec imento e 
expertise adquiridos ao longo 
de uma trajetória crescente no 
mercado de lasers para saúde 
e bem-estar, com pesquisa e 
desenvolvimento voltados 
exclusivamente para projetos 
de amplo espectro, levando a 
méd i cos  e  pac ien tes  a 
máxima confiança e robustez. 
Atua com a versatilidade, 
utilizando ponteiras para a 
fácil adaptação ao objetivo.



MAIS VERSATILIDADE COM A EXCLUSIVA 
TECNOLOGIA DE FILTROS E SPOTS ALL-IN-ONE.

ETHEREA-MX® busca atender às necessidades específicas 
de médicos e pacientes, oferecendo ampla variedade em 
indicações de tratamento que vão muito além das abordagens 
mais comuns de procedimentos cosméticos. Mantém-se em 
constante evolução graças a uma política voltada para o 
desenvolvimento de novos protocolos de aplicação e guias 
clínicos.

UMA ÚNICA 
PLATAFORMA QUE 

CONTEMPLA MAIS DE 
70 INDICAÇÕES DE 

TRATAMENTO. Além de incorporar a melhor e mais completa tecnologia de IPL 
do mercado, com um total de 6 diferentes comprimentos de 
onda, os handpieces LASER de ETHEREA-MX® possuem 
ainda todos os tamanhos de spot ajustáveis disponíveis, 
aumentando ainda mais o leque de possibilidades e indicações 
de uso, levando o conceito de versatilidade a um novo 
panorama dentro da sua prática clínica.

A qualidade expandida das microzonas de fracionamento dos 
novos spots LASER aumentam a ação do feixe sobre o tecido, 
tanto no controle otimizado da penetração efetiva da energia 
como também na formação do dano térmico residual, 
aumentando cons iderave lmente  a  segurança  do 
procedimento.

ETHEREA-MX® oferece ainda um sistema integrado para 
acoplamento de resfriador epidérmico ou aspirador de fumaça 
para os handpieces LASER: a tecnologia ATHENA® para 
rejuvenescimento íntimo; o modo Dynamics de pulso curto 
para peeling térmico com o LASER LongPulse; e a indicação 
de tratamento intraoral com o spot InLift. Além do reconhecido 
e aclamado pioneirismo no mercado nacional, ETHEREA-
MX® conta com assistência técnica e reposição permanente 
de peças.



NOVOS HANDPIECES E TECNOLOGIAS 
AGORA EFETIVAMENTE INCOMPARÁVEIS. 

QUALIDADE
ACIMA DE TUDO

ETHEREA-MX® traz ao mercado handpieces 
remodelados no design e na arquitetura eletrônica, 
possibilitando um novo escopo em aplicação. Além 
d o  n o v o  h a n d p i e c e  G o S m o o t h ®  p a r a 
rejuvenescimento fracionado não ablativo, 
ETHEREA-MX® agrega ainda a tecnologia 
ATHENA® para rejuvenescimento íntimo, o 
módulo LongPulse Dynamics para peeling térmico 
e o spot INLIFT de tratamento intraoral para 
tightening e LASER lifting.

A TECNOLOGIA ETHEREA PRESENTE
EM TODOS OS 5 CONTINENTES. 

Atua lmente ,  ETHEREA está 
presente em mais de 20 países e é 
um sucesso absoluto em números. 
Uma tecnologia genuinamente 
brasileira, que, além de conquistar 
o 5º maior mercado consumidor de 
es té t ica  do  mundo,  ganhou 
também out ros  impor tan tes 
mercados globais, consolidando 
seu espaço como marca de valor, 
confiança e performance.

PADRÃO DE QUALIDADE CONSAGRADO 
NO BRASIL E NO MUNDO.  
ETHEREA® já conta com diversas certificações 
clínicas, compulsórias tanto para o mercado 
nacional como para outros grandes mercados do 
mundo, incluindo Estados Unidos e Europa. 
ETHEREA® possui certificados FDA, CE e 
ANVISA, que asseguram a qualidade do produto e 
a tecnologia que você usa no dia a dia da clínica ou 
no consultório. 

TECNOLOGIA ÓPTICA
LEVADA AO MÁXIMO. 

A qualidade expandida das microzonas de 
fracionamento dos novos spots LASER aumenta a 
ação do feixe sobre o tecido, tanto no controle 
otimizado da penetração efetiva da energia como 
na formação do dano térmico res idual , 
aumentando consideravelmente a segurança do 
procedimento. Aliado a isso, o novo formato 
quadrado adotado para a maioria dos spots facilita 
a aplicação e aumenta consideravelmente a 
repetibilidade dos resultados obtidos.



UMA ÚNICA 
PLATAFORMA QUE 

CONTEMPLA MAIS DE 
70 INDICAÇÕES DE 

TRATAMENTO.

ACROMA-QS® é a solução definitiva em 
tecnologia q-switched indicado amplamente 
para tratamento em todos os tipos de pele, 
a t u a n d o  c o m  e fi c á c i a  e  s e g u r a n ç a 
clinicamente comprovadas mesmo em 
fototipos mais elevados. Indicada para 
remoção de Tatuagem (despigmentação) , 
Melasma (nd yag q-switched), Melanose Solar 
e no tratamento de Olheiras também.

ACROMA-QS®
PARA TODOS OS FOTOTIPOS

DUALMODE 2940®
RESURFACING FRACIONADO COMO 
VOCÊ NUNCA VIU

DUALMODE® INLIFT®
SPOT INLIFT PARA 
TRATAMENTO INTRAORAL

DUALMODE® ATHENA®
REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO 
A LASER

Nova geração de LASER YAG que combina 
indicações de tratamentos ablativos e 
coagulativos em pulso duplo. O conceito em 
tecnologia LASER que traz o real poder do 
resurfacing facial com laser fracionado para 
sua prática clínica. Indicado também para 
tratamento de Rugas, Estrias brancas e 
Cicatrizes.

DUAL MODE® INLIFT® agrega uma nova 
opção de tratamento intraoral para a 
plataforma ETHEREA-MX® com indicação 
para tightening e efeito lifting. Graças ao poder 
da tecnologia LASER, podemos trabalhar 
também a nova habilitação voltada para a 
Odontologia, a harmonização facial.

DualMode® ATHENA® é um método de 
tratamento revolucionário que promove a 
melhoria da saúde da mulher na fase da pós-
menopausa,  a tuando com prec isão , 
segurança e eficácia no tratamento da atrofia 
vulvovaginal, ressecamento vaginal e 
combate à incontinência urinária.



UMA ÚNICA 
PLATAFORMA QUE 

CONTEMPLA MAIS DE 
70 INDICAÇÕES DE 

TRATAMENTO.

IPL-SQ® incorpora a nova geração em 
tecnologia de IPL e agrega ao ETHEREA-
MX® toda a versatilidade, segurança e 
eficácia de resultados que você efetivamente 
precisa em um sistema plataforma. IPL-Sq® é 
a tecnologia de IPL consagrada no mercado. 
Indicada para o tratamento de telangiectasia. 
Possui também o tratamento de depilação, 
porém já existem outras tecnologias mais 
adequadas.

IPL-SQ®
A LUZ EM TODOS OS ESPECTROS

LONGPULSE 1064®
TECNOLOGIA EXPANDIDA PARA A 
SUA PRÁTICA
A mais moderna e aclamada tecnologia para a 
remoção não invasiva de lesões vasculares 
profundas e superficiais da face e membros 
inferiores agora com indicação expandida em 
dermatologia. Trata também telangiectasia, e 
ainda o Protocolo Gemini, que associa o 
ACROMA-QS® + LONG PULSE 1064® para 
rejuvenescimento o ano todo, graças ao modo 
DYNAMICS®.



Principais Dúvidas

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de Etherea MX 
100% online com certificado 
pela maior empresa de 
tecnologia estética do país.

Treinamentos

Ÿ Depilação permanente;

Para quais tratamentos o 
ETHEREA-MX® é indicado?

Ÿ Lesões vasculares;

Ÿ Remoção de tatuagem.

Ÿ Lesões pigmentares;

Ÿ Cicatrizes e estrias;
Ÿ Acne ativa;

Ÿ Fotorejuvenescimento não-
ablativo;

Ÿ Melasma;
Ÿ Procedimentos faciais;

Ÿ Hiperidrose axilar;

Quais tecnologias a SulLaser 
disponibiliza para o 
ETHEREA-MX®?

ACROMA-QS®, ATHENA®, 
DUALMODE®, INLIFT®, IPL-
SQ® e LONGPULSE®.

O que é ETHEREA-MX® 
ATHENA®?

Para que o ETHEREA-MX® 
ATHENA® é ideal?

Ÿ Atrofia vulvovaginal;
Ÿ Ressecamento vaginal;
Ÿ Incontinência urinária;

ETHEREA-MX® ATHENA®, 
um método de tratamento para 
a região íntima da mulher que 
oferece um procedimento 
minimamente invasivo e 
praticamente indolor, preciso, 
sem downtime relativo e com 
alto índice de satisfação, 
através de resultados 
clinicamente comprovados.

Acoplado à plataforma 
ETHEREA-MX®, DualMode® 
ATHENA® oferece infinitas 
possibilidades para sua prática 
clínica, agregando uma 
versatilidade terapêutica única, 
além de procedimentos rápidos 
e seguros.

Ÿ Redução da flacidez dos 
grandes lábios.

O que é ETHEREA-MX® 
DUALMODE®?

Ÿ Clareamento externo da 
região íntima;

Ÿ Efeito skin tightening;

A nova geração de LASER 
Er:YAG que combina, graças à 
sua exclusiva tecnologia 
DualMode®, indicações de 
tratamentos ablativos e 
coagulativos em um mesmo 
disparo. O conceito em 
tecnologia LASER que traz o 
real poder do resurfacing 
fracionado para sua prática 
clínica.

O que o ETHEREA-MX® 
DUAL MODE 2940® trata?

cicatrizes em geral, cicatrizes 
hipertróficas, leucodermia, 
lesões pigmentares em geral, 
efélides, lentigos senis e 
solares, microvarizes e lesões 
vasculares dos membros 
inferiores, nevus, em geral, 
rugas finas e marcas de 
expressão, rugas periorais, 
rugas periorbitais, resurfacing 
fracionado, lifting intraoral na 
região malar, estrias brancas, 
atrofia vulvovaginal, 
ressecamento intravaginal, 
incontinência urinária, feminina, 
vaginite atrófica 
pósmenopausa, 
rejuvenescimento íntimo, em 
geral, clareamento da região 
íntima da mulher, excisão de 
tumores benignos, excisão de 
cistos de pele, lesões cutâneas 
superficiais, queratoses, 
dermatite seborreica, queratose 
seborreica, acrocórdons, 
procedimento de excisão 
através de ablação e/ou 
coagulação cirúrgica de tecido 
mole, verrugas, lesões de HPV, 
controle das aftas orais 
recorrentes.

O que o ETHEREA-MX® 
ACROMA-QS® trata?

Lesões pigmentares em geral, 
efélides, lentigos senis e 
solares, manchas café-au-lait, 
hiperpigmentação, melasma, 
remoção de pigmentos pretos 
de tatuagem, remoção de 
pigmentos vermelho/laranja de 
tatuagem, Nevu de Becker, 
nevu de Otta, nevus, em geral, 
epilação em todos os fototipos, 



Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de Etherea MX 
100% online com certificado 
pela maior empresa de 
tecnologia estética do país.

Treinamentos
O que o ETHEREA-MX® 
LONG PULSE 1064® trata?

queratoses, queratose 
seborreica, LASER tonning.

acne vulgar, redução de 
eritema em cicatrizes pós-
cirúrgicas ou pós-traumáticas, 
angiomas, spider angiomas, 
hemangioma cavernoso, 
hemangioma rubi, 
telangiectasias de face, 
rosácea eritematosa, 
hemangioma em geral, 
microvarizes e lesões 
vasculares dos membros 
inferiores, nevus spilus, 
poiquilodermia de Civatte, 
manchas vinho-do-porto, veias 
reticulares, tratamento e 
controle de rosácea, spider 
hemangiomas, telangiectasias 
em geral, lesões vasculares em 
geral, lagos venosos, 
malformações venosas em 
geral, estrias rubras, epilação 
em todos os fototipos, 
pseudofoliculite de barba, 
verrugas, lesões de HPV, 
LASER tonning.

O que o ETHEREA-MX® IPL-
SQ trata?

Acne vulgar, acne ativa, 
cicatrizes em geral, redução de 
eritema em cicatrizes pós-
cirúrgicas ou pós-traumáticas, 
leucodermia, vitiligo, tratamento 
e controle da psoríase, lesões 
pigmentares em geral, efélides, 
lentigos senis e solares, 
manchas café-au-lait, 
hiperpigmentação, spider 
angiomas, hemangioma 
cavernoso,  hemangioma rubi, 
telangiectasias de face, 
rosácea eritematosa, 
hemangioma em geral, nevus, 
em geral, nevus spilus, 
poiquilodermia de Civatte, 
manchas vinho-do-porto, 
tratamento e controle de 
rosácea, spider hemangiomas, 
telangiectasias em geral, rugas 
finas e marcas de expressão, 
fotobioestimulação, rugas 
periorais, rugas periorbitais, 
estrias rubras, epilação em 
todos os fototipos, 
pseudofoliculite de barba, 
queilite actínica, dermatite 
atópica.

Principais Dúvidas
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