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multifunktionell

användarvänlig

 Hög kvalitet

3 maskiner i 1
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QUALITY

innovation för perfektion

maximal precision

Powerlite Peeler 2.0 är en kompakt, multifunktionell maskin med 
microdermabrasion, ultraljud och ionizer. Detta gör det möjligt att  
erbjuda en rad olika kombinationsbehandlingar för optimala resultat.

Behandlingsområden;
• Djuprengöring
• Hudslipning
• Effektiv penetration av aktiva ingredienser
• Uppstramning av slapp hud
• Muskelavslappning/mikromassage

Behandlingarna kan utföras både i ansiktet och på kroppen och
passar män och kvinnor.

många 
behandlingsmöjligheter

applikationer för 
både ansikte och kropp

lcd-skärm

 

POWERLITE PEELER 2.0 ÄR SVENSKTILLVERKAD.



 

teknisk specifikation
Färg: Silver

Storlek (HxBxD): 340x480x220 mm

Vikt: 12 kg

Nätspänning: 220-240 Volt

Strömförbrukning: Max 90 VA

 MIcRODERMABRASION

Pumptryck: 0 till -500 hPa (mbar)
Elektroniskt reglerat 
vakuumtryck

Nivå: 0-10 Steg

 ULTRALjUD

Frekvens kropp: 1 MHz Kontinuerlig

Frekvens ansikte: 1 MHz Pulserande

Behandlingsyta (diameter): Ansikte 42 mm
Kropp 56 mm

Nivå: 0-10 Steg

 IONIzER

Spänning: 0-10V

Ström: 3 mA

Frekvens: 60 Hz

Polaritet: Valbar + eller -

Nivå: 0-10 Steg

+

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 Stan-
dard av Norske Veritas. Det innebär att 
företaget arbetar efter fastlagda, öve-

renskomna och dokumenterade rutiner i allt som kan 
påverka kvalitén hos produkter och tjänster.

Powerlite Peeler 2.0
 
är svensktill-

verkad.  Utveckling har skett i nära 
samarbete med svenska och japanska 
ingenjörer och läkare. 

svensk kvalitet ce-märkt iso 13485:2003

multimaskinen för total skönHet
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djuprengör

slätar ut

slussar ner

lyfter

muskelstimulering

muskelavslappning

mikromassage

Återupplivar
stramar upp

innovation för perfektion

Hudslipning

 service och support
Du får tillgång till full service och support vad gäller behandlingsfrågor, marknadsföring och teknisk service. Startpaket ingår och 
innehåller allt du behöver för att komma igång med behandlingarna och marknadsföra salongen/kliniken.
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 Flöjelbergsgatan 8A, 431 35 Mölndal, Tel: 031-706 65 50, info@preswede.com  www.preswede.com

 erbjud dina kunder något nytt.
Med Powerlite Peeler 2.0 kan du utföra nya, mer effektiva och lön-
samma behandlingar. snabb, säker, hygienisk och resultaten syns 
omgående. Skräddarsy behandlingar för både ansikte och kropp 
efter kundens behov och önskemål. Maskinen är enkel att använda 
och ger snabba resultat. 


