
Πόσο άνετη είναι η θεραπεία;
Το Clarity έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την άνεση. 
Θεραπείες σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο σύστημα 
‘IntelligentCooling “κάνουν τις θεραπείες άνετες χωρίς να 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αναισθητικά.

Πόσος είναι ο χρόνος αποθεραπείας;
Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου παρατεταμένη ερυθρότητα 
μετά τη θεραπεια με το Clarity ακόμη και μετά απο 
συνδυασμένη θεραπεία.Μετά από τη διαδικασία, μπορείτε να 
συνεχίσετε με τη συνήθη φροντίδα ρουτίνας του δέρματός 
σας και την εφαρμογή μακιγιάζ.

Πόσο γρήγορη είναι η διαδικασία;
Θα εξαρτηθεί από την περιοχή και τη διαδικασία που θα 
επιλέξετε .  Ω σ τόσο,  τα  χαρακτηρισ τ ικά του Clar i ty 
προσφέρουν δυνατότητες λειτουργίας που θα επιταχύνουν 
το χρόνο θεραπείας σας, π.χ. για  πλήρες πρόσωπο η 
διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από 10 λεπτά.

Εσείς επιλέγετε Έχετε ερωτήσεις?

Το CLARITY είναι ένα πολυχρηστικό laser διπλού μήκους 
κύματος   που προσφέρει πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές,  οι 
οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις ατομικές σας ανάγκες .

Ο γιατρός σας θα συνεργαστεί μαζί σας για να καθορίσετε 
τους στόχους σας και να επιλέξετε το θεραπευτικό σχήμα που 
ταιριάζει καλύτερα σε εσας, για την επιτυχία τους.
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Για διεθνή χρήση

Το παρόν είναι πιστή μετάφραση του πρωτότυπου φυλλαδίου

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Lutronic Ελλάδος & Κύπρου



Η ενέργεια laser στοχεύει τη μελανίνη μέσα στο θυλάκιο των τριχών, 
καταστρέφοντας την ρίζα της τρίχας. Η ενέργεια του laser στοχεύει τα αιμοφόρα αγγεία κάτω από την 

επιφάνεια του δέρματος. Το αιμοφόρο αγγείο εξαλείφεται ή μειώνεται 
έως ότου δεν είναι πλέον ορατό.

Η ενέργεια του laser στοχεύει τη μελανίνη μέσα στο δέρμα, την 
διασπά και την εξαλείφει.

Αποτρίχωση  Γιατί το CLARITY?

Χρωματικές αλλοιώσεις - βλάβες

Αγγειακές αλλοιώσεις - βλάβες

Σταματήστε να βλέπετε κοκκινίλες
Το μήκος κύματος του Clarity έχει επίσης ως στόχο τα 
αιμοφόρα αγγεία που  προκαλούν κοκκινίλες στο δέρμα 
σας. Μεταφέροντας την  ενέργειά του κάτω απο το δέρμα 
σας  εξαλείφει τα αγγεία. 

Ελευθερία από ανεπιθύμητη τριχοφυία  
Αφήστε πίσω τα ξυραφάκια σας μετά τη θεραπευτική 
αγωγή σας με το Clarity. Η αποτρίχωση laser με το Clarity 
είναι άνετη με την ενσωματωμένη λειτουργία ψύξης.

• Ευέλικτο για διάφορες ενδείξεις

• Γρήγορη και απλή θεραπεία

• Αξιοσημείωτο κλινικό αποτέλεσμα

• Ανώδυνη θεραπεία, ελάχιστες ανεπιθύμητες παρενέργειες

• Αξιόπιστο σύστημα με αποδεδειγμένη τεχνολογία

Διαγράψετε το χρόνο και τις καφέ κηλίδες
Η αναστροφή του χρόνου είναι εύκολη με το Clarity. Απλά 
στοχεύει την κηλίδα μέσα στο χόριο, αποκαθιστώντας το 
δέρμα στη νεανική του εμφάνιση. Χωρίς καθόλου πόνο 
ή με ελάχιστο πόνο, ανεπιθύμητες ενέργειες ή φροντιδα 
μετα την εφαρμογή, θα δείτε τη διαφορά με το Clarity.

Ευγενική προσφορά του  Yucel, M.D., Turkey

Ευγενική προσφορά της Bettina Rummelein, M.D., Ελβετία

Ευγενική προσφορά του JH Won, M.D., Νότια Κορέα
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Αναζωογόνηση του δέρματος

Ανακαλύψτε το νεώτερο εαυτό σας
Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει πολλές και διαφορετικές 
θεραπείες αναζωογόνησης , μείωσης των ρυτίδων και  
επαναφοράς μιας πιο νεανικής εμφάνισης. Αυτές οι άνετες 
διαδικασίες λειτουργούν στους περισσότερους τύπους 
δέρματος, και δεν απαιτείται αναισθητικό.


