
 

Powerlite®RF tillhör senaste generationens RF utrustning 
med fokus på användarvänlighet och snabba resultat. Med 
snygg design, praktisk högupplöst touch screen med senaste 
grafiska gränsnittet och möjligthet till uppgraderingar och 
teknisk support via Internet får du med Powerlite®RF tillgång 
till det senaste inom RF på marknaden. Powerlite®RF tillver-
kas i Tyskland vilket innebär hög kvalitet, prestanda och pre-
cision. Powerlite®RF är även medicinskt CE-märkt, CE0482, 
vilket innebär att maskinen är säker att använda, är effektiv 
och ger resultat. Allt för din och dina kunders säkerhet!

Powerlite®RF använder sig av multipolär RF, en säker teknik 
som ger både en omedelbar effekt, men även en långvarig. 
Powerlite®RF   ger dig möjlighet att ställa in olika frekvenser 
och på så vis välja om du vill behandla ytligt eller mer på 
djupet. Powerlite®RF håller kontrollerbart vävnaderna vid 

de rätta terapeutiska temperaturerna 56-62°C, medan det 
övre hudlagret hålls vid 41-42°C. Powerlite®RF värmer upp 
huden och får collagenfibrerna att dra ihop sig, vilket ger 
ett omedelbart resultat. Vidare tror kroppen att den fått en 
“skada” och immunsystemet och en läkningsprocess sätts 
igång. Det sker en ökning av syre och näring till cellerna, 
och fibroblasterna stimuleras att producera nytt kollagen. 
Det sker en allmän uppbyggnad av vävnaden, vilket gör den 
friskare, ökar dess funktioner samt förbättrar dess struktur.

Behandlingen ökar även lymf- och blodcirkulationen, 
vilket leder till att svullnader minskar och mörka ringar 
kring ögonen reduceras. Powerlite®RF har även effekt på 
fettdepåer då man genom värmen gör fettet mer lättflytande 
och fettsyror, slagg och vätska i fettvävnaden frigörs. 

multiPoläR RF FöR 
säkRa och eFFektiva BEhAnDlIngAR.
snygg design, modern teknik och fokus på användarvänlighet. 

laNseRiNG

 PoweRlite®RF - sNYGG DesiGN • MODERN TEKNIK • FOKUS PÅ ANVÄNDARVÄNLIGHET!

 Användarvänlig högupplöst touch screen display, modernt grafiskt gränssnitt

 Många behandlingsmöjligheter med flera handtag, både ansikte och kropp

 Expert mode med flera olika inställningar för skräddarsydda behandlingar

 Automatiskt mode med förinställda program

 Olika frekvenser för optimala resultat (1Mhz, 0.75Mhz, 0.5Mhz)

 Databas för lagring av kundinformation och behandligsprogram

 Uppgraderingar görs enkelt via Internet

 Smidig service och support via Internet uppkoppling

 medicinskt ce-märkt, ce0482
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Powerlite®RF innebär snabba behandlingar med tydliga resultat. De flesta ser och känner 
skillnad redan efter första behandlingen. För ett mer långvarigt resultat rekommenderas 
en kur. Behandlingen är skön och behaglig och känns som en värmande massage. Ingen 
konvalescens och helt utan ingrepp. Behandlingen kan utföras året om, både i ansikte och 
på kropp. Passar både kvinnor och män. Powerlite®RF kombineras med Powerlite Skin 
Care System för ytterligare effekt. Börja med en peeling för att ta bort orenheter, massera in 
något av de aktiva serumen i samband med RF-behandlingen och avsluta med en svalkande 
ansiktsmask.  

aNsiktet     kRoPPeN
• Skin tightening och lyft    • Uppstramning av slapp hud
• Hudföryngring och ökad lyster   • Reducering av celluliter
• Reducering av rynkor     • Fettreducering
• Reducering av porer    • Reducering av bristningar
• Reducerar mörka ringar och påsar under ögonen • Ökad lymf- och blodcirkulation  
• Reducering av ytliga kärl    • Djupgående massage
• Reducering av acne
• Uppstramning och fettminskning (dubbelhaka)
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meDiciNskt ce-mäRkt

Ergonomiskt utformade handtag i 4 storlekar



 

 Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal, Tel: 031-706 65 50, info@preswede.com  www.preswede.com

CE-märkt av MED-
CERT gmbh. CE-märkningen 
visar att kraven på säkerhet, 
hälsa och miljö uppfyllts och att 
föreskriven procedur följts för 
alla berörda direktiv.

PreSwede AB är certifierade enligt ISO 13485:2003 Medicinsk 
Kvalitet Standard av norske Veritas. Det innebär att företaget 
arbetar efter fastlagda, överenskomna och dokumenterade ru-
tiner i allt som kan påverka kvalitén hos produkter och tjänster.

Powerlite®RF tillverkas i Tyskland. 
Vilket innebär hög kvalitet, prestan-
da och precision. 

tYsk kvalitet ce-mäRkt iso 13485:2003

tekNisk sPeciFikatioN
Färg: Maskin: Silver 

Bottenplatta: Svart

Storlek Maskin (hxBxD): 1300 x  230 x 410 mm

Storlek Bottenplatta (hxB): 420 x 410 mm 

Vikt: 75 kg

lampkälla: Xenonlampa

Våglängd: 600 - 950 nm (hårborttagning)
540 - 950 nm (hudförbättring)
425 - 480 nm (Acne)

Pulslängd: hårborttagning 2 - 72 ms
hudföryngring & Acne 2 - 60 ms

Energi (effektiv joule): hårborttagning 10 x 55 mm: 27J/cm2, max 148,5J
hudförbättring 10 x 35 mm: 35J/cm2, max 122,5J
Acne 10 x 35 mm: 13J/cm2, max 45,5J

Spot size: hårborttagning: 10 x 55 mm
hudförbättring: 10 x 35 mm
Acne: 10 x 35 mm

Pulsintervall: från 0,5 sek.

Volt: 230V/15A

Skärm: lCD Touch Screen i färg

CERTIFIERAD & gODKänD TEKnIK

Medicinsk Standard
93/42/EEC

MDD 
Certifierad 

Före och efter kurer på 10 behandlingar

meDiciNskt ceRtiFieRaD

 service och support
Vid köp av maskin ingår 1 års garanti, utbildning, startpaket innehållande allt du behöver för att komma igång med behandlingarna samt 
marknadsföringsmaterial i form av flyers, annonsförslag samt listning på vår hemsida www.dinsalong.com. Du får även tillgång till full 
service och support vad gäller behandlingsfrågor, marknadsföring och teknisk service.

Certifieringen innebär 
att Powerlite®RF är säk-
er att använda, är effek-
tiv och ger resultat samt 

är Medicinskt CE-godkänd.
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