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- XL QUANTY – 

De Lichaam statie ! 

Intelligent Combination of  9 technologies... 
 

Cryothérapie, Lazer de lipolise,  Radiofrequence, Warm up, Ultra sound, Shock waves, Endo-Massage, 

Photoquantic et Phonoquantic with a diagnosis with indra red cam and automatic program...  
 

Thinning, Remodeling, Scars and Stretch Marks, Weight Loss, Firming, and Body Rejuvenation ... 

 All in one !!! 

 

Multifunctioneel apparaat dat de kwantumtheorie gebruikt om een actie voor toning en hermodellering uit te voeren op BODY-

gebieden. 

Het apparaat is ontworpen om een echte werkmethode te structureren die de operator begeleidt bij de keuze van het juiste 

behandelingsprogramma en de juiste toepassing van de verschillende aanwezige technologieën, via een voorbereidende CHECK-UP-

fase. 

Elk programma wordt rechtstreeks door het apparaat beheerd, wat aangeeft hoeveel en welke sessies moeten worden uitgevoerd en 

welke technologieën moeten worden gebruikt. 

De behandelingsmethode omvat 3 verschillende werkfasen, waarmee u de esthetiek in het gebied op een gerichte manier kunt 

behandelen.  

 

          

 

 

 

FASE CONTROL 

Het biedt een fotothermische analyse van het te behandelen gebied, waardoor de verdeling van subcutaan vet kan worden 

gedetecteerd. Gecombineerd met het verhaal van informatie, ontleend aan de pliche-analyse, bevestigt het huidige inestetisme en 

associeert het juiste behandelingsprogramma, verdeeld in verschillende sessies, automatisch beheerd door het apparaat. 

HERINFORMATIEFASE 

Fase ontworpen om REQUIRY en QUANTIC RE-INFORMATIE van de weefsels te induceren. 

De weefsels worden op twee verschillende manieren gestimuleerd op basis van het soort inestetisme. 

Stimulatietypes: 

Quantum Photo-Bio-Stimulation en Quantitative Fonostimulation 

DYNAMIZATION FASE 

Deze fase omvat het gebruik van een specifiek handstuk gericht op het te bereiken resultaat 

• Regeneratie - fractioneel PUSH IMPACT handstuk 

• Reductie - crio / warm over handstuk 

• Dynamisme - endomass handstuk en schokgolf handstuk 

• Voeding - diathermisch handstuk met endomassage-effect 

• Verstevigend - Handstukken Radiofrequentie Resistente bipolaire en multipolaire 6 polen (gezicht en lichaam). Meer specifiek bedoeld 

voor verjonging en hervatting van slappe huid. 

 

100% Made in Europe !!! 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

34.900€ ex btw 
inbegrepen theoristische, praktische, klinische en maketing opleiding + professionele garantie + technische 

dienst + marketing endklanten 

http://www.lespe.be/

