
Det senaste inom IPL (intensivt pulsat 
ljus) – patenterad teknologi för säkra 
och effektiva behandlingar. Nu ännu 
snabbare, mer flexibel och lönsammare 
än någonsin. 

FramsidaBaksida

Powerlite AB, svensk pionjär inom IPL, 
presenterar stolt …

DEVELOPED AND MADE IN SWEDEN

WHEN YOU WANT RESULTS
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Powerlite800
Powerlite800 är en symbios av Powerlite och Photonova, två svenska 
högkvalitativa IPL-maskiner, förenat med ny teknologi och nya fina 
finesser. Attraktiv design, exklusiva materialval, modern digital 
teknik och fokus på användarvänlighet. Dubbla ergonomiska 
handtag och stora spot size för både hårborttagning och  
hudföryngring innebär effektiva och snabba behandlingar.  

Smartare och snabbare behandlingar
Powerlite800 bygger på en vidareutvecklad teknik där vi tar 
hårborttagningen till nya nivåer. Du kan välja att köra på 
traditionellt IPL-läge eller SHR (super hair removal), varav  
det sista är en svepande teknik med hög pulsfrekvens, vilket  
gör att du kan utföra behandlingen på ca en tredjedel av tiden.  

Maskinen har även ett expertläge, vilket ger dig möjlighet att 
skräddarsy behandlingen efter varje kund och behandligs- 
indikation.  

Ökad lönsamhet med Powerlite800
Vårt patenterade multipulssystem är uppbyggt så att vi får en 
lägre temperatur på hudytan medan vi bevarar innertempera-
turen. Detta gör att det vid behandlingen krävs mindre Cool & 
Protect gel, uppladdningen är snabbare samt att det unika 
inbyggda filtret och lampan har en längre livslängd, upp till hela 
60,000 pulser (240,000 pulser SHR) för hårborttagning. För dig 
innebär det lägre driftskostnader, snabbare och framför allt mer 
lönsamma behandlingar! 

Powerlite800 har en praktisk högupplöst touch screen i färg med 
det senaste grafiska gränssnittet samt eget valbart lösenord som 
förhindrar obehöriga att komma åt maskinen. Powerlite800’s 
effektiva vattenkylning samt att vi vid behandlingen använder  
Cool & Protect gel, ger oss säkra behandlingar med fina resultat!

Svensk kvalitet 

Powerlite800 är utvecklad och till- 
verkad i Sverige. Svensk tillverkning 
och design innebär också högsta 
kvalitet och säkerhet. 

Kvalitet som varar

”Jag älskar min Powerlite. Jag är så 
säker på resultaten och kunderna 
är jätte nöjda! Jag var först i Sverige 
med Powerlite IPL och har haft min 
maskin i snart 20 år. Har fortfarande 
samma maskin, vilket visar på 
svensk, bra kvalitet.”

Helen Sandh, Ägare Helens  
Beauty Center, Borås, Sweden

20 års erfarenhet

Powerlite® IPL är känd för sina säkra, 
kraftfulla och effektiva behandlingar 
för hårborttagning, hudföryngring, 
borttagning av ytliga kärl, pigmen-
teringar, åldersfläckar, fina linjer 
etc. Powerlite prisas av användare 
världen över för dess användar- 
vänlighet, mångsidighet och för  
de fina resultaten.

Användarvänlig, säker och trygg

“Vi älskar vår Powerlite IPL! Den är otroligt effektiv och 
kraftfull och att det oftast behövs enbart 1-3 behandlingar 
för hudföryngring är beviset. Den är användarvänlig, säker 
och trygg samt fantastisk kundservice!”

– Rebecca Stare, ägare Stare by Rebecca i Göteborg
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Fantastiska resultat
Powerlite® är ett av marknadens ledande och mest beprövade 
IPL-varumärken på den svenska marknaden. Powerlite® IPL är 
en patenterad teknologi som ger säkra, kraftfulla och effektiva 
behandlingar med optimala resultat. 

Handtag acne
Spot size: 35x10 mm
 20x10 mm

Handtag hudföryngring 
Spot size: 20x10 mm

Handtag hårborttagning
Spot size: 20x10 mm
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Maskin
Färg maskin: Ljusgrå
Färg handtag: Vita
Storlek (HxBxD): 108x38x41 cm
Vikt: 49 kg
Lampkälla: Xenonlampa
Våglängd: 600-950 nm, hårbortt.
 540–950 nm, hudföryngr.
 425-480 nm, acne
Spänning: 100–240V/1600W
Skärm: 10” LCD colour touch  
 screen
Spot size:  55x10 mm
 35x10 mm
 20x10 mm

IPL läge
Pulslängd: 0-72 ms
Energi: 0-50J/cm²

SHR läge
Pulslängd: 0-10 ms
Energi:  0-15J/cm² 
Frekvens:  0-10Hz

Expert läge
Pulslängd: 0-250 ms

Efter 3 behandlingar

Efter 3 behandlingar

Efter 2 behandlingar

Efter 4 behandlingar

Före behandling

Före behandling

Före behandling

Före behandling

Handtag hårborttagning
Spot size: 55x10 mm
Pulser: IPL 60 000 st eller
 SHR 240 000

Handtag hudföryngring 
Spot size: 35x10 mm
Pulser: 20 000 st

Långsiktiga relationer

“Jag har jobbat med Powerlite IPL sedan 2001 och den 
investeringen var väl värd sitt pris. I mer än 15 år har vi 
dagligen utfört behandlingar för hårborttagning och hud- 
föryngring, med väldigt fina resultat och mer än nöjda 
kunder!”

– Helen Nordström, grundare Aqua Spa i Skellefteå

POWERLITE800
• Tillverkad i Sverige
• Patenterad teknologi
• Säker och effektiv
• Mer lönsamt 
• Användarvänlig

• Expertläge
• SHR (super hair removal)
• Exklusiva materialval
• CE godkänd
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WHEN YOU WANT RESULTS

Powerlite Story
Powerlite AB grundades 1999 och var pionjär i Sverige inom IPL.  
Vi blev snabbt marknadsledande i Sverige och Japan inom IPL 
(intensivt pulsat ljus för hårborttagning och hudföryngring) på 
skönhetssalonger och kliniker.  

Vi är stolta över att tillhöra Sveriges ledande tillverkare av IPL  
och högkvalitativ utrustning till estetiska kliniker och salonger.  
Vi erbjuder patenterad teknik inom IPL och våra Powerlite 
IPL-maskiner tillverkas i Sverige enligt den krävande kvalitets-
standarden ISO 13485. Nu har vi vidareutvecklat IPL teknologin 
och tagit den till en ny nivå i vår senaste modell Powerlite800.

För några år sedan introducerade vi en annan stor skönhets- 
trend på den svenska marknaden, nämligen sheet masks, vilka 
kom att bli en riktig framgångssaga. MASQ+ sheet masks är 
utvecklade och formulerade i Sverige. 

Vår produktportfölj inkluderar även maskiner för skin tightening 
med multipolär RF, microdermabrasion, microneedling och 
kroppsformning i form av reducering av oönskade fettdepåer  
och celluliter med cryolipolys och stötvågor. 

Mats Höljö, VD och grundare Powerlite AB

Evolutionen 
1999–2018

POWERLITE AB
FLÖJELBERGSGATAN 8A, SE-431 37 MÖLNDAL
INFO@POWERLITE.COM | WWW.POWERLITE.COM

ANPASSAT FÖR DIN VERKLIGHET

Vi lyssnar alltid på dina förutsättningar,
och lägger stor kraft på att skräddarsy
en lösning som passar optimalt för dig.  

Hör av dig så berättar vi mer  
031-706 65 50 alt. info@powerlite.comPATENTERAD TEKNOLOGI 

Controlled Multi-Pulse Technology

Powerlite IPL är en patenterad teknologi som ger 
säkra, kraftfulla och effektiva behandlingar med 
tillfredsställande resultat. Controlled Multi-Pulse 

Technology innebär samma effekt under hela  
flashen, och lika stark effekt vid varje ljuspuls. 
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• Powerlite600EP2
• Powerlite600EP1

• Photonova PLS3

• Powerlite600ECO
• Powerlite600EX

• Powerlite600PRO
• Powerlite600ED

• Powerlite800

• Plasmalite 1999
2018


