
Kanıtlanmıș

Uygulama
Güvenli

                      Hakkındaki klinik çalıșmalar ile 
dünya çapında altın standart Q-Switch Laser
olarak kabul görmüștür.

Tüm kullanım alanlarında FDA onayına sahiptir.

Cildin
Doğal Güzelliğini
Ortaya Çıkarır

C i l d i n  G e n ç l i k  M u c i z e s i

w w w . o r t a d o g u a s . c o m
Poligon Cad. No:4 34460 İstinye İstanbul - TÜRKİYE  T: +90 212 277 90 90

C i l d i n  G e n ç l i k  M u c i z e s i

Derideki bir hasarı en etkili, en hızlı ve en 
doğal biçimde onaran, cildi sağlıklı 
görünüme kavușturan, gençlik mucizesi 
teknoloji!
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Cildin Gençlik
Mucizesi

Skin Toning Nedir?
Cildin biyolojik yașını geriye 
götüren Revlite ile daha genç, daha 
canlı  ve daha pürüzsüz bir cilt elde 
edilir.

1-3 seans uygulama ile tamamen 
yenilenmiș, sağlıklı ve lekesiz bir cilt 
görünümü ortaya çıkar. 

Cilt yenileme  uygulamalarının ayrıl-
maz parçası olan Revlite ile isten-
meyen kaș dövmeleri, eyeliner ve 
dudak kontürleri de iz kalmadan 
silinir. 

Revlite SI üstün teknolojisi ile cilde daha 
gergin ve ıșıltılı bir görünüm kazandıran, aynı 
zamanda leke ve kırıșıklıkları da azaltan FDA 
onaylı bir lazer tedavisidir.

Skin Toning uygulamasında cilt altındaki 
kollajen ve elastin üretimi lazer enerjisi ile 
tetiklenerek cildin daha genç, daha canlı  ve 
daha pürüzsüz görünmesi sağlanır.

Photos courtesy of D. Rainone, MD
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Cilt Yenileme & Cilt Gençleștirme

Leke Tedavisi

Melazma Tedavisi

Cilt Tonunun Düzenlenmesi

İnce Çizgi ve Kırıșıklıklar

Dövme Silme (Tüm Renklerdeki Dövmeler)

Ota Nevus Tedavisi

Akne & Yara İzi Tedavisi

Gözenek Sıkılaștırma

Kılcal Damar Tedavisi 

İnce Tüy Epilasyonu

Tüy Sarartma

Vajina Beyazlatma

PTP Teknolojisi Çok Yönlü Tedavi

PTP ( PhotoAcoustic PulseTM ) teknolojisine 
sahip Revlite SI tüm cilt tiplerinde ağrısız ve 
konforlu tedavi sağlar. Gelișmiș PTP özelliği 
sayesinde farklı bașlıklarla birçok amaçla 
kullanılır.

Kullanım Alanları
Gelișmiș teknolojisi ile birçok tedavi yöntemi destekler

Etkili Sonuçlar
Revlite SI teknolokisinin çok farklı cilt hasaları üzerinde de 
etkili ve güvenli bir yöntem olduğu, yapılan klinik çalıșmalarla 
kanıtlanmıștır.

Revlite SI teknolojisine özel Skin Toning tedavi yöntemi ile 
ișlem sonrası cilt reaksiyonu yașanmamaktadır. Bu 

nedenle tedavi sonrası hasta günlük aktivitelerine 
rahatlıkla devam edebilmektedir.

Cilt lekelerine uygulanan 
tüm tedaviler dikkate 
alındığında, Revlite SI 

teknolojisinin kullanıldığı 
leke tedavileri geri 

dönüșlerin en olumlu 
olduğu, bașarısı klinik 

olarak kanıtlanmıș etkili 
çözümler arasındadır.

Cilt lekelerinde
güvenilirliği ve etkisi
kanıtlanmıș,
mucize çözüm!

Photos courtesy of D. Rainone, MDPhotos Courtesy of Paul Frank, MD
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