EGYEDÜLÁLLÓ ORVOSTECHNIKAI MINŐSÍTÉS
• a legmagasabb orvostechnikai igazolás

• a legmagasabb biztonsági és hatékonysági garancia

Az O2-BALANCE a német technológia és precizitás igazi mesterműve.
Egy teljesen egyedülálló készülék, amelyet az EU által kiadott CE 0044 és ISO 13485
igazolással orvosilag hitelesítettek, „ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ” minősítéssel.
Ez a minősítés garanciát jelent a kiemelkedő hatékonyságra és a kezelések 100%-os biztonságára. A készülékkel a bőrt károsítani nem lehet, és a kezelések garantáltan fájdalommentesek. Továbbá az orvostechnikai minősítések miatt a készülékre 3 évre kiterjesztett gyártói
garanciát biztosítanak számodra.
Az O2-BALANCE készülék gyártója a világ legjobb minőségű vérplazma
készülékeinek megalkotója. A készüléket bőrgyógyászok, tüdőgyógyászok, kozmetológusok, plasztikai sebészek és kozmetikus szakemberek
részére gyártották. Bizonyos betegségek esetén használatához orvosi
utasítás szükséges. (Pl. COPD, tüdőbetegségek, súlyos bőrbetegségek
kezelése.)

INNOVÁCIÓ A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG

Egyedülálló - szabadalom által védett - kezelőfejek:
Hyaluron infúziós pisztoly, valamint 24 karátos arannyal
bevont applikátorok a nagy nyomású, fájdalommentes
hyaluron belövéshez.
Ultrahangszenzoros megfigyelőrendszer
Működés közben folyamatosan méri az oxigén koncentrációt a készülékben.
A legmagasabb szűrésképességű HEPA filterek
Az O2-BALANCE készülék filterei 99,9%-osan tisztítják
meg a levegőt, majd egy egyedülálló molekulacsapda
segítségével ebből állítja elő a 98% koncentrációjú molekuláris oxigént.
6 literes kompresszor
Méretének köszönhetően folyamatosan biztosított a molekuláris oxigén leadás vagy ionizált oxigén. A bekapcsolást követően 1 perc múlva már üzemkész a készülék,
az oxigén jelenlét pedig garantáltan folyamatos, bármeddig dolgozik a gép.

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG, LENYŰGÖZŐ EREDMÉNYEK

• ÉRINTÉS NÉLKÜLI KEZELÉS, ÍGY A LEGÉRZÉKENYEBB BŐR
IS FÁJDALOM ÉS IRRITÁCIÓ NÉLKÜL KEZELHETŐ.
• PRECÍZIÓS NYIROKDRENÁZS
• ROSACEA, AKNÉ BIZTONSÁGOS KEZELÉSE
• AZONNALI RÁNCCSÖKKENTŐ + LIFTING HATÁS ÉS MÉLYHIDRATÁCIÓ
• TÖBB NAPIG TARTÓ, HATÉKONY SZÖVETI REGENERÁLÓDÁS
• 100%-BAN ANYAGVESZTESÉG NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉST TESZ LEHETŐVÉ

O2-BALANCE GÉP MODULJAI

MOLEKULÁRIS OXIGÉN MODUL
Speciális modul, ami 95-98%-os molekuláris oxigént képes előállítani,
majd egy oxigén infúziós pisztoly segítségével be is juttatja a bőr mélyebb rétegeibe.
Precíziós nyirokdrenázs kezelés végzését is lehetővé teszi, így a molekuláris oxigén
jótékony hatása mellett a nyirokdrenázs kezelés bizonyítottan hatékony eredményeit
is elérhetővé teszi számodra.
Nyirokdrenázs: tudományosan elismert eljárás szemkörnyéki ödémára, karikás szemre,
arckontúrozásra, folyadékegyensúly megtartására, rosacea, arcödéma vagy vérömleny
kezelésére.
A molekuláris oxigén egyedülállóan jótékony hatásáról bővebben a weboldalunkon
tájékozódhatsz: www.o2-balance.hu

HYALURON INFÚZIÓS MODUL
Egy egyedülálló hyaluron infúziós pisztoly, amely rendkívül eredményes
és mély hatóanyag bevitelt tesz lehetővé, azonnali, látványos hatással.
A szabadalom által védett kezelőfejnek köszönhetően a hyaluron infúziós modul képes
összekapcsolódni a molekuláris oxigén modullal. Így a molekuláris oxigén vivőanyagként
működik, és a hyaluron katalizátoraként porlasztva juttatja be a bőrbe a speciális
alacsony molekulájú hyaluron infúziós oldatot.
Hyaluron infúzió alkalmazása önálló kezelésként:
• anti-ageing kezelések 95-98%-os molekuláris oxigénnel dúsított hyaluron infúzióval
• napégés után, vagy irritált bőrre
• akné, rosacea kezelésére, pórusösszehúzásra
• mélyhidratáláshoz, liftinghez
• szemhéj feszesítésre és emelésre – 100%-os biztonsági garanciával!
MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR: A TELJES SZEMHÉJ BIZTONSÁGOSAN KEZELHETŐ AZ INFÚZIÓS FEJJEL!

A hyaluron infúzió kiválóan integrálható más kezelésekbe is
– akár a kezelést követően azonnal:
•
•
•
•
•
•
•
•

bőrgyógyászaton: frakcionált vagy sima lézeres hámlasztás után
pórusösszehúzóként, tisztító kezelések után, mikrodermabráziós kezeléseknél
kozmetikai mélyhámlasztások után
drasztikus hámlasztások után (TCA után is)
tűs kezelések után
savas kúrák után
kemoterápia ideje alatt
plasztikai sebészeteken: plasztikai műtétek kezelése után gyors regenerációt
eredményez és tökéletesíti az eredményt

NAGYNYOMÁSÚ HYALURON BELÖVŐ MODUL
Szigorú szabadalom alatt álló modul, ami speciális kezelőfejekkel
nagynyomású, 95-98%-os molekuláris oxigénnel lövi be a hyaluront és a speciális
TRANSCUTIN koncentrátumokat a bőrbe. Ennek köszönhetően a készüléknek még
csak hasonló alternatívája sincs a kozmetikai piacon.
24 KARÁTOS ARANNYAL BEVONT KEZELŐFEJEK
Orvostechnikailag hitelesített, nagyon magas minőségű eszközöknél alkalmazzák ezt
a megoldást, a maximális higiénia és az allergiás reakciók teljes kizárása érdekében.
Nem egyszerű arany fújásról van szó, hanem valódi, keményített arany bevonat fedi
a kezelőfejeket.
A hyaluron belövés alkalmazási lehetőségei:
(2 és 4 frakciós hyaluron belövés 92-98%-os molekuláris oxigénnel 2,5 mm mélyen)
• intenzív anti-ageing és ránckezelések (homlok, szemkörnyék, nasolabiális és szájkörnyéki ráncok)
• a nyak megereszkedett bőrének, hosszanti és kereszt ráncainak intenzív kezelése

IONIZÁLT OXIGÉN INHALÁTOR MODUL
Az inhalátorban található ionizációs modul közel 5 millió negatív ion
előállítására képes cm3-ként. Ez azért fontos, mert minél több a negatív ion,
annál könnyebben tudja felvenni a szervezet.
Az ionizált oxigén inhaláció egy 2 órás oxigénterápia hatását tudja biztosítani mindössze
20 perc alatt.
Mikor alkalmazható?
• esztétikai kezelések utáni relaxációhoz, a szervezet minden sejtjének oxigénnel való felfrissítésére
• asztma, COPD, egyéb tüdőbetegségek tüneteinek enyhítésére*
• általános regenerálásra, egészségmegőrzésre
• fáradtságra
• alvászavarok esetén*
• érrendszeri problémáknál*
• gyermekeknél krupp, asztma, gyakori légúti megbetegedések kezelésére*

* Orvosi szakvélemény szükséges, majd ennek megfelelően járhat a páciens az ionizált oxigén terápiára.

Csak hogy tudd…
• Profi sportolóknál ionizált oxigén belégzésével segítik elő a tejsav gyorsabb lebontását
az izmokban.
• A hagyományos oxigén készülékekkel 2 óra használat hoz eredményt. Az O2-BALANCE
készülék az ionizált oxigénnel ugyanezt a hatást 20 perc alatt éri el.
• A készülék inhalátoros modulja úgy tud pénzt termelni, hogy nem kell hozzá munkaerő!

O2-BALANCE - MEGTÉRÜLÉS ÉS PROFIT
Az O2-BALANCE készülékkel végezhető önálló kezelés, vagy integrálható más kezelésekbe is.
100%-ban anyagveszteség nélküli munkavégzést tesz lehetővé, a készülék inhalátoros
modulja pedig úgy tud pénzt termelni, hogy nem kell hozzá emberi munkaerő.
Mindezeknek köszönhetően gyorsabb a megtérülése, és utána rendkívül magas
a folyamatos profittermelés.
Kezelések gyakorisága:
Kúra időtartama teljes arcra: 4 alkalom
Kezelési gyakoriság a kúra után: havonta 1 kezelés
Kezelés tartóssága a kúra után: 1 hónap
Egy alapos kezelés időigénye:
Arc kezelése: ~ 50 perc
Arc – nyak kezelése: ~ 65 perc
Arc – nyak – dekoltázs kezelése: ~ 90 perc
Kezelések anyagköltsége:
Hyaluron infúzió anyagköltsége teljes arcra: ~ 600 Ft / arc
Hyaluron belövés anyagköltsége területenként: ~ 900 Ft / terület (pl. szájkörnyék + nasolabiális ránc)
A készülék működtetésének energiaköltsége mindössze: ~ 30 Ft / óra

MIÉRT ILYEN ALACSONY AZ ANYAGKÖLTSÉG?
A legtöbb érintés nélküli kezelési metódust kínáló kozmetikai készülék csupán sűrített levegőt biztosít a kezelésekhez, amelynek mindössze 21%-os az oxigén tartalma. Az O2-BALANCE
ezzel szemben 95-98%-os koncentrációjú molekuláris oxigént állít elő, amelynek jelenléte
mérőműszerrel bizonyítható. Ezzel az oxigénnel juttatja be a bőrbe a alacsony molekulájú, 4 frakciós hyaluronsavat is. Ez azért kiemelkedően fontos, mert a molekuláris oxigén
a hyaluronsav hatását többszörösére növeli. Ezáltal a kezelés anyagköltsége rendkívül alacsony lesz más, csupán magas nyomású levegővel végzett kezelésekhez képest.
Példák kezelési árak kialakítására:
Molekuláris oxigénnel dúsított hyaluron infúziós anti-aging kezelés:
10.000 Ft – 15.000 Ft / arc
Molekuláris oxigénnel dúsított hyaluron infúzió + 2 és 4 frakciós hyaluron belövés:
15.000 Ft -25.000 Ft / arc
Készülék nettó árának megtérülése: 120-160 kezelés (5-8 hónap)*
*A számítás a fenti árak alkalmazásával, kizárólag teljes arc
kezelésekre vonatkozik. Más kezelésekbe integrált lokális
kezelésekkel a megtérülési idő akár 3-4 hónapra is lecsökkenhet.

O2–BALANCE TERMÉKEK
HYALURON PORLASZTHATÓ OLDAT INFÚZIÓS PISZTOLYHOZ (200 ml)
- kb. 100-120 kezelésre elegendő
HYALURON NAGY NYOMÁSON BELŐHETŐ SZÉRUM GÉL (50 ml)
- kb. 40 kezelésre elegendő (Európában a legjobb összetételű hyaluron szérum gél)
AKNE-HYALURON PORLASZTHATÓ OLDAT INFÚZIÓS PISZTOLYHOZ (75 ml)
- kb. 60 kezelésre elegendő

O2-BALANCE - MÁRKA STRATÉGIA
Eredményes és innovatív kezeléseket biztosítunk,
fájdalommentesen, orvosi minőségű berendezéssel.
Az O2-BALANCE a legújabb kutatásokon alapuló, innovatív kezelések végzését és rendkívül
mély hatóanyag bevitelt tesz lehetővé. Orvosi rendelőkben, esztétikai intézményekben,
exkluzív kozmetikákban is maximális biztonsággal alkalmazható, a készülékkel nem lehet
kárt okozni, és kezelései rendkívül könnyen elsajátíthatóak.
Kiemelkedően költséghatékony megoldást kínálunk:
egy hyaluron infúzió anyagköltsége: ~ 600 Ft / arc
egy hyaluron belövés anyagköltsége: ~ 900 Ft / terület
A készülék egy speciális molekula csapdában előállított, majd filterezett 95-98%-os molekuláris oxigénnel dolgozik. Ez a molekuláris oxigén a hyaluron szérum katalizátoraként működik, amit az infúziós pisztoly rendkívül finom porlasztással juttat be a bőr mélyebb rétegébe.
A molekuláris oxigénnek és a porlasztásnak köszönhetően a hyaluron hatása megtöbbszöröződik, nagy része azonnal beépül, és azonnali, látványos „wow” hatást eredményez. Ennek
a technológiai innovációnak köszönhetően kevesebb hyaluronnal is maximálisan eredményes
kezelés végezhető, miközben az anyagköltség rendkívül alacsony lesz.

O2-BALANCE - TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

1. Tényleg jobbak az érintés nélküli hatóanyag bevitelre alkalmas
készülékek a mezoterápiás készülékeknél?
Mivel a két készüléktípus teljesen eltérő működési elvre épül, ezért eleve nincs összehasonlítási alapjuk. Hiszen nem kizárólag attól lesz jobb vagy rosszabb egy készülék, hogy milyen elven működik. Tény, hogy sok olyan mezoterápiás készülék kapható, amelynek szinte semmilyen eredménye nincsen, ezekhez képest valóban százszor hatékonyabbak az érintés nélküli
innovatív technológiák. Azonban egy fókuszált elektroporációs, vagy egy nagyteljesítményű
12 diódás lézeres mezoterápiás készülék kapcsán ez az állítás alapjaiban megdől.

2. Mitől lesz maximálisan biztonságos az O2-BALANCE készülék
a vendégek számára?
Érintés nélküli kezelés, így a legérzékenyebb bőr is fájdalom, irritáció és sérülés nélkül
kezelhető, bármelyik területen.
24 karátos arannyal bevont kezelőfejek, a maximális higiénia és az allergiás reakciók
teljes kizárása érdekében.
Orvosi tisztaságú hatóanyagok közvetlenül a gyártótól, amelyeket probléma specifikusan
fejlesztettek ki, laboratóriumi körülmények között.

3. Miért egyedülállóan hatékony a molekuláris oxigén?
A természetes öregedési folyamattal a bőr oxigénellátása drasztikusan csökken. Ettől egyre
fáradtabbnak és fakóbbnak tűnik, mert a bőrsejteknek nem áll rendelkezésére elegendő oxigén a mindennapi regenerációhoz és a tápanyagok felszívódásához. A magas koncentrációjú
molekuláris oxigén bevitele azonban lehetővé teszi a sejtszintű bőrfiatalítást és az öregedési
folyamatok lassítását. A bőr látványosan élettelivé és egészséges színűvé válik már az első kezelés után is. Vivőanyagként működve pedig képes többszörösére növelni a bőrbe juttatott
hyaluronsav hatását, amely más, csupán nagynyomású levegővel működő készülék esetén
egyáltalán nem lehetséges.

www.o2-balance.hu

