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O novo LASER CRYSTAL 3D é a alternativa mais e�caz na 
depilação a laser para clínicas de ponta. Mescla os benefícios 
de 3 comprimentos de onda mundialmente conhecidos na 
estética, alcançando resultados antes impensáveis.

LASER CRYSTAL 3D oferece tratamentos de alta qualidade com 
resultados em qualquer um dos comprimentos de onda. 

Seguro, e�caz e confortável.
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O Laser Crystal 3D é desenvolvido pela Body Health e conta com o CryoCooling, um sistema de refrigeração 

sinérgico que gera um efeito anestésico e protetor na epiderme.

• E�cácia clinicamente comprovada;

• Espectro de emissão extra para depilação a laser;

• Procedimentos mais rápidos, seguros e confortáveis;

• Para todos os tipos de peles, inclusive as bronzeadas;

• Perfeito para qualquer área do corpo;

• Tecnologia com os melhores resultados do mercado;

• Sistema de refrigeração CryoCooling.

• Oferece a melhor absorção de energia pelo cromóforo da melanina;

• Alcança excelentes resultados em pelos �nos e de cor clara;

• Especialmente e�caz para pelos super�ciais, como por exemplo do buço.

• Potência média-alta para realizar tratamentos de forma rápida;

• Sua profunda capacidade de penetração o torna ideal para tratamento de 
áreas como braços, pernas e barba; 

• Muito efetivo e seguro para o tratamento de peles escuras.

• Focado em tratar peles mais escuras e bronzeadas;
• Oferece a penetração mais profunda do feixe de luz, permitindo tratar o pelo 
embutido em braços e áreas púbicas; 
 • Sua melhor absorção pelo cromóforo água gera uma temperatura mais 
alta, aumentando sua potência.
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PAÍS   BRASIL

FABRICANTE  CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS LTDA-ME

NOME DO PRODUTO       EQUIPAMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER - BHS 501 

LARGURA   38 cm

COMPRIMENTO  43 cm

ALTURA   110 cm

PESO   52 Kg

COMPRIMENTOS DE ONDA DO LASER 755nm, 810nm, 1064nm

TAMANHO DO SPOT  16X12MM

LARGURA DO PULSO  10-300MS

FREQUÊNCIA DO PULSO  1-10HZ

DENSIDADE DE ENERGIA  10-100J/CM2

ENERGIA DE SAÍDA  1500W

REQUISITOS ELÉTRICOS  220V +- 10%, 50HZ/60HZ

VERSÃO DO SOFTWARE  808.1.7.171219

 

Presente em mais de 35 países

Ficha Técnica

Nossa nova linha de equipamentos foi concebida com a mais avançada 

tecnologia, considerando os parâmetros de qualidade impostos por mercados 

tão exigentes como o Europeu e o Norteamericano. Durante o 

desenvolvimento desta linha, os equipamentos foram submetidos aos mais 

rigorosos testes de qualidade, somado a um exaustivo controle da matéria 

prima, para assegurar nossa permanência nesse prestigiado mercado 

mundial. Os especialistas da Body Health® se dedicam horas para investigar 

e estudar os mínimos detalhes, integrando seus conhecimentos com novas 

técnicas de design e tecnologia de ponta, com o único objetivo de 

revolucionar nossos produtos.
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