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HALO
1470 nm: 325 μm coagulation, 7%  
2940 nm: 20 μm ablation, 10%

BEFORE / AFTER  | 9 weeks post 1 tx | courtesy of 
Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

BBL + HALO
BBL: 560 nm Filter, 8-20 J/cm2, 10-20 ms, 20 °C Cooling, 2-4 passes | 515 nm Filter, 9-11 
J/cm2, 15 ms, 20 °C Cooling, 2 passes
HALO: 1470 nm, 400 μm Coagulation, 30%; 2940 nm, 20 μm Coagulation, 19%

BEFORE / AFTER

 

| 7 weeks post 1 tx | courtesy of 
Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

BBL + HALO
BBL: 515 nm filter, 11 J/cm2, 10 ms, 25 °C Cooling
Halo: 1470 nm 450 μm coagulation, 30%
Halo: 2940 nm 30 μm ablation, 18%

BEFORE / AFTER
 
| 3 months post 1 tx | courtesy of Matthew Woods, MD

HALO
1470 nm: 1st pass: 300μm coagulation, 2nd pass: 450 μm coagulation, 3rd pass: 200 μm coagulation, 
all passes at 35% density
2940 nm: 50 μm ablation, 20% for passes 1-3

BEFORE / AFTER

 

1 month post 2 tx | courtesy of Diane Duncan, MD, FACS



Tay cầm ProFractional Therapy 
ProFractional™ và  ProFractional-XC/III™  

Tay cầm BBL™ với Forever Young BBL™ 
và Forever Clear BBL™  

Tay cầm HALO

Tay cầm 
FOREVER YOUNG BBL

Tay cầm 
PROFRACTIONAL

Tay cầm DIVA

SỐ 1
TẠI MỸ

JOULE - HỆ THỐNG HOÀN HẢO ĐEM TỚI HIỆU QUẢ TỐI ĐA 

Tay cầm 
SKINTYTE II

Tay cầm 
FOREVER BARE BBL

Sciton JOULE là hệ thống nền tảng duy nhất trên thế giới có thể mở rộng và bổ sung các phần 
riêng biệt để cung cấp đa dạng các bước sóng laser và bước sóng ánh sáng thông qua ba chế 
độ phân phối riêng biệt: ARM, FIBER và BroadBand LightTM.
Do đó, JOULE cho phép cung cấp phạm vi rộng nhất của các giải pháp điều trị thẩm mỹ từ một 
nền tảng duy nhất.

Halo là thiết bị Hybrid Fractional Laser đầu tiên và 
duy nhất trên thế giới kết hợp truyền tải bước sóng 
bóc tách và không bóc tách tới cùng một vùng trị 
liệu siêu nhỏ để tối đa hóa kết quả như công nghệ 
bóc tách mà không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Liệu pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser DiVa được thiết 
kế để giải quyết những thách thức quan trọng nhất 
của phụ nữ. diVa sử dụng Công nghệ Laser mang tính 
cách mạng để điều trị các vấn đề trẻ hóa âm đạo phụ 
nữ một cách tối ưu.

Đạt được kết quả trị liệu rõ rệt với thời gian nghỉ 
dưỡng tối thiểu bằng cách sử dụng Liệu pháp 
ProFractional Sciton để điều trị tái tạo bề mặt da 
bằng phương pháp đông tụ tùy chỉnh.

Với một tay cầm đa năng duy nhất và các bộ lọc 
thông minh có thể hoán đổi cho nhau, BBL là một hệ 
thống quang trị liệu toàn diện và là một lựa chọn 
tuyệt vời để sử dụng cho các tổn thương mạch máu, 
điều trị mụn trứng cá, triệt lông vĩnh viễn, và còn 
nhiều hơn nữa. Thiết kế trang nhã, tuổi thọ bóng đèn 
vượt trội và độ rộng của các ứng dụng mang lại cho 
BBL những giá trị nổi bật chưa từng có.

Mang lại làn da săn chắc và đạt sự hài lòng cao hơn 
so với bất kỳ phương pháp nào đó chính là 
SkinTyte II. Thiết bị năng lượng ánh sáng hiệu quả 
và sáng tạo SkinType II là lý tưởng cho việc làm 
nóng nhanh chóng có chọn lọc collagen và để điều 
trị các vùng da rộng lớn.

Một công nghệ mang tính cách mạng trong trị liệu 
triệt lông. Bằng cách sử dụng nhiều xung lưu loát 
thấp hơn với tốc độ lặp lại cao, Forever Bare BBL làm 
nóng các nang lông và giảm thiểu các khu vực bị bỏ 
qua so với các thiết bị triệt lông truyền thống.


