
iPilator

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 100V-240V

50Hz/60Hz

3A

>510nm

>560nm

>410nm

15-20ms

4,65cm²

157,5mm x 80mm x 187mm

350.000 disparos

Frequência nominal

Corrente

Compr. de onda (depilação)

Compr. de onda (rejuvenescimento)

Compr. de onda (tratamento de acne)

Largura de pulso

Tamanho do foco

Dimensões máximas

Vida útil das lampadas

O iPILATOR

Função
Depilação
Rejuvenescimento
Combate acne

Luz Intensa Pulsada

Corpo, Rosto e Mãos

80520090015

BRTÜV H-149

Tecnologia

Aplicação

Registro Anvisa

Selo Inmetro

Aparelho para tratamento por 
Luz Intensa Pulsada
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iPilator
LUZ INTENSA PULSADA

O iPilator é o único aparelho para tratamento com luz pulsada no 
mercado que conta com um leitor de cor de pele, que só libera o 
dispositivo para uso se o fototipo da pele estiver dentro do espectro de 
cor para luz pulsada. O único com display LCD que mostra o nível de 
energia ajustado; quantos pulsos a lâmpada de xênon é capaz de 
suportar; qual tipo de lâmpada está conectada ao aparelho e, ainda, o 
único a possibilitar disparos contínuos, aumentando a agilidade e 
eficácia do tratamento.  Além disso, o iPilator conta com sistema de 
substituição de lâmpadas, e agora possui ponteiras muito maiores, 
abrangendo maior área por disparo. 

Com três funções em um mesmo aparelho*, o iPilator traz a clínica de 
estética para dentro da sua casa. Ele depila, trata acne e rejuvenesce 
graças à luz pulsada.

Na depilação age convertendo a luz em calor, enfraquecendo 
progressivamente os folículos pilosos e, consequentemente, inibindo o 
crescimento dos pelos.

No rejuvenescimento, ele ajuda a estimular a produção de colágeno e 
é um aliado importante para recuperar a flexibilidade da pele. Pode ser 
utilizado em várias parte do corpo como por exemplo face, colo e mãos. 
Nas mãos ele ajuda no rejuvenescimento da pele melhorando seu 
aspecto e reduzindo manchas da idade.

E na acne, o equipamento age na epiderme incentivando o 
desenvolvimento de substâncias fotoativas, as quais serão absorvidas 
pela pele e favorecem a liberação de íons de oxigênio individuais, para 
destruir bactérias causadoras da acne, no caso, a Propionibacterium 
acnes.

* - As lâmpadas para rejuvenescimento e combate à acne são 
vendidas separadamente.
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