
Microdermabrasie 
ontmoet echografie

MicroSono C1100
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Overtuigende argumenten

Het resultaat is

 een verbeterde energiestofwisseling van de huid

 een positieve invloed op de stevigheid van het bindweefsel

  effect op mechanisch, biochemisch en thermisch  
gebied

 een ontslakkend effect

	 	een	stimulering	van	de	fibroblasten	en	de	 
elastinevorming

  een bescherming van het draagskelet van  
collageenvezels 

 een zichtbaar anti-rimpeleffect

  een verbetering van het huidbeeld bij onzuiverheden,  
littekens en cellulitis
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Medical Beauty Expertise

Microdermabrasie is de zachte, mechanische verwijdering 
van het bovenste gedeelte van de hoornlaag van de huid.

Met de MicroSono C 1100 presenteert de tak 
JEAN D’ARCEL TECHNOLOGIE een apparaat met 
de modernste techniek, 
een aantrekkelijk design en 
een zo groot mogelijk gebruikscomfort.

Tot de toepassingen behoren de behandeling van de licht 
beschadigde huid, de bestrijding van ouderdomsvlekken en 
pigmentverstoringen en de vermindering van verwijde poriën, 
fijne	littekens	en	verbrede	rimpeltjes	en	lijntjes.

De MicroSono C 1100 kenmerkt zich in het bijzon-
der door:

 het gelijkmatige compressorvermogen

 de manier waarop het handstuk in de hand ligt

 de complexe programmering

 de digitale controle van de vacuümkracht

  de gedefinieerde grootte van de aluminiumoxide-
kristallen

 de automatische, interne reiniging van het apparaat

 het eenvoudige onderhoud

 het volledig digitale functiebeheer

  de toepassingsmogelijkheden van het complete 
JEAN D’ARCEL-productassortiment

Microdermabrasie
Topprestatie en topresultaten

Echografie	dient	aan	de	ene	kant	voor	de	inwerking	
van actieve werkzame stoffen, aan de andere kant 
stimuleert het de bloedsomloop en de lymfestroom.

Dankzij	de	echografiebehandeling,	waarvan	het	effect	
wordt versterkt in combinatie met de microdermabra-
sie, kunt u duidelijk zichtbare resultaten verwachten.

Bijzonder comfortabel zijn enkele speciale voorde-
len	van	de	echografiefunctie	in	de	MicroSono C 
1100:

 de pulserende methode als basis

 het eenvoudig bepalen van de behandelingstijd

  de keuze tussen vooraf ingestelde en handmatig 
in te stellen programma’s

 het hoogwaardige handstuk

Echografie – de veelzijdige module

 duidelijk zichtbare verbetering van het huidbeeld

 zeer effectieve peeling

  werkzame stoffen dringen optimaal door  
in	combinatie	met	echografie



Resultaten


