
De nieuwe generatie diodelasers

Licht en draagbaar

Betaalbaar

Krachtig en effectief

MediLaser

Vaat en pigmentlaser



“Bij de meeste behandelingen 

direct resultaat”        

De ELVii532 is een draagbaar lasersysteem met een verrassende 

veelzijdigheid voor het verwijderen van rode vaatjes en pigment 

in het gelaat. 

Deze betaalbare diodelaser kan uiterst effectief worden ingezet 

bij het behandelen van teleangiëctastieën (couperose), rosacea 

en pigmentafwijkingen waaronder lentigo’s en sproeten. 

Daarnaast verwijdert de ELVii532 ook eenvoudig en secuur 

steelwratjes en voetwratten. 

Een voordeel van deze laser is dat er bij de meeste 

behandelingen direct resultaat te zien is. 



Specificaties

Systeem Diodelaser

Golflengte 532 nanometer

Max. vermogen  4 Watt

Puls Continue, enkel of herhaalde puls

Herhalingsfrequentie 0,05 Hz – 20KHz

Voltage 110/230 V, 50/60 Hz

Afmetingen (l x b x h) 245 x 215 x 315 millimeter

Gewicht 4 kilogram

Certificaat CE 0197

”Ik vind de ELVii laser erg veelzijdig 

en door het kleine formaat ook 

ideaal in gebruik. We behandelen er 

effectief mee en gebruiken deze laser 

dagelijks.” 

– Laura 

‘’Super gebruiksvriendelijke laser. Je 

pakt hem er makkelijk bij tijdens een 

behandeling. Omdat het apparaat 

zo compact is, ook perfect voor 

meerdere locaties/ ruimtes.’’ 
– Ilona

”De ELVii laser is een fijne, handzame 

laser en is zeer gemakkelijk in 

gebruik. Hij is klein en toch krachtig. 

Ik heb er al vele mensen blij mee 

gemaakt!” 

– Julie

”Ik vind de ELVii een effectief en zeer 

gebruiksvriendelijk apparaat. Ikzelf en 

de cliënt zien direct resultaat en dit 

vaak al na slechts 1 behandeling.” 

- Anne
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Nieuwe generatie diodelasers
De ELVii532 VP behoort tot de nieuwste generatie diodelasers. Deze 

diodelaser (werkend op de bekende (KTP) 532nm golflengte) is zeer 

compact en toch erg krachtig. Doordat het een licht en handzaam model 

is, is hij gemakkelijk te verplaatsen.

Hij wordt geleverd in een aluminium transportkoffer. Dit is erg handig 

wanneer je op diverse locaties werkt.

Comfortabel voor jouw klanten

Klanten voelen doorgaans kleine speldenprikjes, maar voor iedereen is 

de behandeling goed te verdragen. Nadien is er soms sprake van een 

lichte zwelling en roodheid, maar dit zal na één dag wegtrekken. 

De laser is veelzijdig, effectief, licht, compact, zeer betaalbaar én com-

fortabel voor jouw klanten. Er wordt gewerkt met een puntje van slechts 

1mm, wat de precisie ten goede komt.

Dus een goede investering en tevreden klanten!

Voordelen

  Compact

  Eenvoudig te verplaatsen

  Veelzijdig

  Snel en pijnloos

  Betaalbaar

  Gebruiksvriendelijk 

Indicaties
  Teleangiëctastieën (couperose)

  Rosacea

  Pigmentvlekjes

  (Steel) wratjes

  Goedaardige verhevingen
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