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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại năng lượng

Tay cầm

Chế độ

Đầu trị liệu

Màn hình

Yêu cầu dòng điện

Trọng lượng

Kích thước

Plasma

10.2 inch TFT, cảm ứng LCD

100-240V, @0,5 A

3,55kg

443*221*358 (mm)

Tay đa chức năng

Xung hoặc tiếp tục

Đầu cao tần, đầu Jet và đầu Fractional

Tay đốt

Xung hoặc tiếp tục

Kim (ø 0.5, 30mm)

Siêu phẩm Công nghệ Plasma hiện đại

Biểu tượng Tái sinh làn da 
của Eunsung Global 2020



Bóc tách

Hiệu quả trong trị liệu mụn, sẹo bằng 
phương pháp bóc tách trên bề mặt da 
mà không ảnh hưởng tới các tế bào 

Diệt khuẩn

Diệt vi khuẩn gây ra các vấn đề về da 
với năng lượng triệt khuẩn mạnh mẽ
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Đầu kim Đầu tròn

Loại bỏ các nốt sắc tố

Loại bỏ nếp nhăn

Điều trị bệnh hạt kê và mụn thịt

Đầu kim ( ø 0.5) dùng để phẫu thuật và bóc tách.

Plapen Dual tạo ra dạng Plasma tác động mạnh mẽ và tức thời chính xác 

vào vùng da tập trung loại bỏ hoàn hảo với vùng da khuyết điểm như: 

Thâm mụn, đốm, các nốt khuyết điểm trên da, bệnh lý da ... 

Nhờ sử dụng Plasma, Plapen Dual cải thiện làn da và các loại bệnh lý da 

hiệu quả với 2 tay cầm và 4 đầu trị liệu.

Plapen Dual đồng thời tạo và cải thiện vùng mí mắt an toàn và không xâm 

lấn, khử trùng da, cải thiện tình trạng lão hóa, các nếp nhăn trên da và sụp 

mí mắt, loại bỏ các nhược điểm và thâm nám ...

Tác dụng Plasma

Công nghệ

Tay đốt

Kim hai chiều

Tay cầm đa chức năng

Thiết bị trị liệu công nghệ Plasma

Hiệu quả diệt khuẩn

Kết quả trị liệu

Điều trị vết nhăn

Không xâm lấn, săn chắc, tái tạo, điều 
trị sẹo, điều trị viêm

Hấp thụ dưỡng chất qua da

Mang lại sự hấp thụ tuyệt vời bằng 
cách phá vỡ các tế bào bám dính phân 
tử (CAMs). 

Hiệu quả sáng da

Chống nám thông qua việc ức chế 
melanin và tăng cường hấp thụ các mỹ 
phẩm chống nám.

Tái tạo da

Ngăn ngừa lão hóa da nhờ thúc đẩy 
sản sinh collagen và nguyên bào sợi

Đầu cao tần

Đầu kim
Nâng mí Khử trùng giảm đau Viêm da tiết bã

Đầu JET

Trực khuẩn mủ xanh Vi khuẩn kỵ khí Trực khuẩn mủ xanh Vi khuẩn kỵ khí

Đầu JET

1 buổi
Da vùng mí mắt
Nữ/ ngoài 50 tuổi 

5 buổi
Da mặt
Nữ/ khoảng 30 tuổi

7 buổi
Da đầu
Nam/ ngoài 30 tuổi

Việc bóc tách mạnh được thực hiện 
trên vùng da mặt điều trị các tổn 
thương da, do plasma cao thế tạo ra 
qua đầu kim. Sử dụng rộng rãi để loại 
bỏ mụn cóc nhỏ, bệnh hạt kê, mụn 
trứng cá, đốm và tàn nhang, xóa nếp 
nhăn và làm săn chắc da trên các 
vùng da nhạy cảm xung quanh mí 
mắt, viền mắt, nhãn cầu..

Sử dụng trong chăm sóc da, đặc biệt có hiệu quả 
trong triệt khuẩn và thẩm thấu dung dịch, loại bỏ tụ 
cầu vàng, mầm mụn, nhờ các ion plasma.

Giải phóng ion Plasma
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Sử dụng trên các loại da khác nhau, do các ion 
plasma được giải phóng ngay sau khi tạo 

điểm hóa rắn siêu nhỏ 

Trị liệu plasma đơn giản bằng cách chà xát 
nhẹ nhàng tạo ra plasma nhiệt

Trị liệu trên vùng da rộng

Loại bỏ các vết đồi mồi

Loại bỏ các vết sẹo mụn

Mang lại sự thuận tiện nhờ thiết kế đầu trị liệu 2 đầu kim dưới 
dạng khác nhau

Chỉ định Chỉ định

Cải thiện các đường nét mảnh Chữa mụn

Khử trùng da

Hấp thụ dưỡng chất qua da

Cải thiện nếp nhăn

Tái tạo da

Cải thiện màu da

Loại bỏ các vùng da khuyết điểm
và các nốt sắc tố

Cải thiện tình trạng sụp mí

Cải thiện sẹo

Đầu kim

Đầu tròn


