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THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA
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Lựa chọn thông minh nhất
cho chăm sóc làn da

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp đầu vào

Trọng lượng

Kích thước (rộng*dài*cao)

AC 100~120v/220~240v, 50/60hz

24kg

420*540*370

Tay cầm Đầu tẩy da chết/điện di/điển chuyển ion/đầu năng cơ chữ Y
đầu siêu âm/đầu làm lạnh Cryo

Email: info@hagroup.vn

Hà Nội.
Tầng 9, số 381 Đội Cấn, Q. Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội
Tel. 0243 2222 528 - 0243 2222 529

Hotline HN     
HCM 

. 1900 636 183

. 0965 393 636

Hồ Chí Minh.
Tầng 8, Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long
P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM
Tel. 0283 8688 374 - 0283 8662 708
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Đa chức năng,
sử dụng dễ dàng

Trị liệu
an toàn và 
hiệu quả

Kết hợp 
7 liệu pháp 
mang tới hiệu quả 
chăm sóc da
toàn diện

Làm sạch sâu
Đưa dưỡng chất vào da
Nâng cơ mặt
Làm săn chắc da
Tái tạo da

Kết hợp 6 phương pháp chăm sóc da khác nhau
Các chức năng mạnh mẽ và ổn định
Hiệu quả, ổn định, kinh tế
Vận hành đơn giản thuận tiện
Thiết kế tay cầm thân thiện với người dùng

Thiết bị chăm sóc da thông minh cung cấp tất cả các bước chăm sóc da mặt, 
bao gồm: làm sạch, thẩm thấy và trẻ hóa da tích hợp trong duy nhất một thiết bị.

Tẩy da chết

Điện chuyển ion

Tay cầm chữ Y

Siêu âm

Điện di đa cực 

Tẩy da chết

Điện chuyển ion

Tay chữ Y

Siêu âm

Làm lạnh bằng Nito

Điện di đa cực 

Tác dụng massage cơ
Kích thích các mô hạ bì và cơ mặt
Tây cầm dạng chữ Y hiệu quả cao
Có thể điều chỉnh 10 mức khác nhau

Tác dụng massage thông qua các chuyển động rung
Giảm nếp nhăn, mụn, giãn mao mạch, trị sẹo
Sóng siêu âm tần số 3Mhz

Hiệu suất làm lạnh và liệu pháp nhiệt tác động 
Giảm cảm giác đau do trị liệu
Có thể điều chỉnh 5 mức độ

Chức năng Đặc điểm
& Công dụng

THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA THÔNG MINH 6 TRONG 1

Hiệu quả làm sạch sâu
Làm sạch/cân bằng da, nâng cơ, vitamin
Có thể điều chỉnh 3 mức độ

Thẩm thấu dưỡng chất ion vào da
Ion+, ion-, Vitamin
Tay cầm dạng pin
Có thể điều chỉnh 10 mức độ

Hiệu quả xuyên qua các lớp da
Dưỡng chất thẩm thấu vào các lớp da
Có thể điêu chỉnh 10 mức độ

Dễ dàng kiểm soát
Điều khiển tay cầm, thời 
gian và mức độ bằng cách 
bấm nút lên và xuống

Truyền phát qua các lớp da

THƯỢNG BÌ

Điện chuyển Ion Tiêm dưới da Điện di

HẠ BÌ

LỚP DƯỚI DA

CƠ
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