
Zabieg epilacji laserem diodowym Mediostar 
Next Pro cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem wśród naszych klientów. Jest on w peł-
ni bezpieczny i przede wszystkim - bezbole-
sny, co wyróżnia go spośród innych laserów, 
dostępnych na rynku. Satysfakcjonujące 
efekty widać już po pierwszym zabiegu tym 
laserem, natomiast po serii zabiegów - może-
my cieszyć się jedwabiście gładką skórą, 
przez wiele lat. Mediostar Next Pro jako je-
dyny laser na rynku gwarantuje bezpieczne i 
bezbolesne usunięcie niechcianego owłosie-
nia, niezależnie od koloru włosów i karnacji 
skóry. W trakcie zabiegu odczuwalne jest 
przyjemne zimno, które umożliwia wykona-
nie zabiegu w krótkim czasie, przy wysokim 
komforcie każdego klienta. Praca ruchem 
ciągłym głowicy lasera pozwala na szybkie 
usunięcie owłosienia, nawet z najbardziej 
wrażliwych okolic ciała. Skóra po serii zabie-
gów laserem Mediostar Next Pro staje się 
piękna i gładka, a sam zabieg możemy wyko-
nywać o każdej porze roku, nawet latem.

Laserowa 
epilacja
Laser MEDIOSTAR NEXT z portfolio Nova Group 
to jedyny laser, który zapewnia efektywną bezbolesną 
epilację niezależnie od pory roku, karnacji, czy koloru 
włosa! Zabiegi epilacyjne wykonasz w renomowanych 
gabinetach, w całej Polsce. Poznaj opinie Ekspertów 
na temat tej przełomowej technologii oraz genialnych 
efektów zabiegowych!

Mediostar Next Pro to laser, z którym w Es-
tetica Nova pracujemy już od trzech lat, z 
bardzo dobrymi rezultatami. Warto podkre-
ślić, że urządzenie to ma wiele zalet. Dzięki 
zastosowaniu zaawansowanego i wysoce wy-
dajnego systemu chłodzenia zabiegi epilacji 
są praktycznie bezbolesne. To bardzo ważne 
dla naszych pacjentek, które często nieprzy-
jemnie wspominają zabiegi depilacji innymi 
urządzeniami. Istotny jest również fakt, że 
Mediostar Next Pro łączy w sobie wygodę i 
efektywność zabiegu. Głowica epilacyjna 
pracuje jednocześnie na dwóch długościach 
fali: 808 nm i 940 nm w odpowiedniej pro-
porcji, dzięki czemu laser jest bezpieczny, na-
wet dla wyższych fototypów i skutecznie 
epiluje jasne włosy. Dodatkowym atutem jest 
możliwość podpięcia kilku innych głowic za-
biegowych. W Klinice stosuję głowicę vasku-
larną o długości fali 940 nm, bardzo skutecz-
nie zamykającą naczynka zarówno na 
twarzy, jak i na nogach.
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Mediostar Next Pro to jeden z najbardziej za-
awansowanych laserów do epilacji. Na rynku 
jest wiele urządzeń do epilacji i długo szukali-
śmy takiego, które spełni nasze oczekiwania: 
będzie skuteczny, bezpieczny, a zabiegi - bez-
bolesne. Strzałem w 10-tkę okazał się wybór 
Mediostar Next Pro. Dzięki niezwykle spraw-
nemu systemowi chłodzenia zapewniamy na-
szym klientom komfort w trakcie zabiegu, na-
wet przy epilacji najbardziej wrażliwych 
miejsc. Laser łączy w sobie dwie długości fali, 
więc bardzo skutecznie usuwa nawet jasne i 
cienkie włosy. Efekty zabiegu widoczne są już 
po pierwszym razie! Nasze klientki wychodzą 
zadowolone, a Kandara znów zyskuje grono 
sympatyków. Epilacja to nie wszystko, co ofe-
ruje ten laser - bardzo dobre efekty odmłodze-
nia i poprawy jakości skóry osiągamy wykonu-
jąc fotoodmładzanie. Obecnie zabiegi z 
użyciem Mediostar Next Pro są naszymi best-
sellerowymi zabiegami High-Tech. O jego sku-
teczności przekonały się już dziesiątki na-
szych klientów!
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