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Widok wysokiej konfiguracji głowic do zabiegów i analizy skóry

Urządzenie wodorowego oczyszczania wraz 
z analizatorem skóry wygląd zewnętrzny
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Możliwość szybkiego logowania do karty Klienta za pomocą nr telefonu.

Szybkie logowanie do kart Klienta



PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ 

节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/          PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/   

优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/    

Word教程： www.1ppt.com/word/           Excel教程：www.1ppt.com/excel/  

资料下载：www.1ppt.com/ziliao/          PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 

范文下载：www.1ppt.com/fanwen/          试卷下载：www.1ppt.com/shiti/  
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/    

字体下载：www.1ppt.com/ziti/

Sprzęt optyczny najwyższej jakości - panoramiczna analiza szczegółów skóry.
Zaawansowana, półkulista, panoramiczna konstrukcja jest ergonomiczna.
Fotografia makro 10 megapikseli, jedno zdjęcie zajmuje tylko 8-12 s (jedna minuta dla podobnych urządzeń).
Technologia próbkowania trójspektralnego skutecznie dociera do głębokich problemów skórnych.
Diagnostyka o wysokiej rozdzielczości i jakości, dokładna analiza problemów skórnych w ośmiu wymiarach.

Panoramiczny, inteligentny system analizy skóry
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Obsługa inteligentnej bazy danych w chmurze 

- masowe wyniki diagnostyczne

przechowywane w chmurze

i gotowe do użycia:

druku lub wysyłki mailem bezpośrednio

do Klienta

Możliwość druku, wysyłki mailem
Zapisania w chmurze raportów analizy
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Możliwość sterowania mobilną aplikacją

Połączenie wielu urządzeń - aplikacja mobilna do

pracy w tle, wiele urządzeń może być połączonych

w czasie rzeczywistym

Wiele urządzeń może łatwo i szybko wyszukiwać

dane w tle
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Kompleksowy monitoring analizy twarzy -

Kompleksowe monitorowanie, monitorowanie w punkcie stałym

oraz formułowanie specjalnie odpowiednich programów i zaleceń

dotyczących pielęgnacji skóry.

Spersonalizowane programy zabiegowe
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Polecaj profesjonalne produkty do pielęgnacji skóry -

Inteligentna analiza i rekomendacja odpowiednich produktów

do pielęgnacji skóry na podstawie dokładnych wyników diagnozy

Rekomendowane produkty zabiegowe
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Eliminuj martwy 
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Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji -
szpatułka o wysokiej częstotliwości

peeling do skóry -
Wibracje o wysokiej częstotliwości z 24 KHZ-25 KHZ
do usuwania martwego naskórka, zaskórników i
trądziku
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hydrodermabrazja
pompa próżniowa z super ssaniem
w połączeniu ze specjalistycznymi płynami,
głowicami ssącymi oraz rotacyjną technologią
czyszczenia skutecznie i efektownie oczyszczi
każdy rodzaj skóry

Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji –
wodorowe oczyszczanie
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nanospray -
Technologia nanomikro-atomizacji służy do
tego, aby cząsteczki specjalistycznych ampułek
łatwo wnikały w głąb skóry

Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji –
nano spray
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Ultradźwięki -
Fala ultradźwiękowa o wysokiej częstotliwości
z prędkością 1 000 000 razy/s silnie rozprasza
cząsteczki serum, które mają być
zaabsorbowane

Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji –
ultradźwięki



PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ 

节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/          PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/   

优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/    

Word教程： www.1ppt.com/word/           Excel教程：www.1ppt.com/excel/  

资料下载：www.1ppt.com/ziliao/          PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 

范文下载：www.1ppt.com/fanwen/          试卷下载：www.1ppt.com/shiti/  
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/    

字体下载：www.1ppt.com/ziti/

RF -
Technologia oscylacji sinusoidalnej o wysokiej
częstotliwości 10 milionów Hz odbudowuje
kolagen i włókna

Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji –
RF
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Ciepło / zimno -
Rozpraszanie ciepła dzięki połączeniu
półprzewodnikowego chłodzenia, chłodzenia
wodnego i chłodzenia powietrzem w celu
ułatwienia naprawy, obkurczania i blokowania
odżywiania

Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji –
ciepło / zimno
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04 Zalety systemu

Urządzenie wodorowego oczyszczania 
wraz z analizatorem skóry
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Panoramiczny optyczny inteligentny 
system analizowania skóry

Kamera HD 
o rozdzielczości
10 megapikseli

Technologia 
trójspektralnego

obrazowania

Dokładna 
diagnoza 

8-wymiarowego
testu skórnego

Panoramiczny 
optyczny 

inteligentny 
system 

analizowania 
skóry

MENU W JĘZYKU POLSKIM
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Panoramiczny optyczny inteligentny analizowania skóry 
- technologia obrazowania w wysokiej rozdzielczości

Sprzęt optyczny na najwyższym poziomie

Półkulista konstrukcja panoramiczna

Kamera z 10 milionami pikseli i mikrosprzęgiem

2 cm

Inteligentna część do analizy optycznej skóry

Akwizycja obrazu zakończona w 12 s

Obrazowanie o wysokiej rozdzielczości
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Panoramiczny optyczny inteligentny analizowania skóry 
- technologia trójspektralnego obrazowania

Tri - technologia obrazowania spektralnego -
Trójspektralna ekspozycja na skórę może
dokładnie analizować różne problemy skórne
Naturalne światło: pory / zmarszczki /
elastyczność / tekstura
Światło spolaryzowane: plamy / naczynia
włosowateŚwiatło ultrafioletowe:

sebum
porfiryna pigmentacja

Półtrwałe źródło światła
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Panoramiczny optyczny inteligentny analizowania skóry 
- ośmiowymiarowa dokładna diagnostyka

pory Zmarszczki

szorstkość

Zawartość
sebum

plamy

wrażliwość

nawilżenie Acne

Wskaźnik dokładności wynosi aż 98% w połączeniu z oceną dermatologa, medycznym pobieraniem dużych
zbiorów danych i inteligentną analizą diagnostyczną AI. Skóra jest podzielona na 8 warunków do
mikroskopowego monitorowania skóry we wszystkich kierunkach. Analiza ilościowa i jakościowa jest
wykonywana w celu identyfikacji wody i sebum, szorstkości, wrażliwości, trądziku i przebarwień, aby skutecznie
diagnozować i przewidywać problematyczną skórę. Technologia znajduje się w czołówce branży.
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Dokładnie zarządzaj relacjami z klientami

Aplikacja mobilna jest połączona z wieloma 
urządzeniami
Wyniki diagnozy są przechowywane w 
chmurze i gotowe do użycia
Zintegruj i przeanalizuj portrety klientów
Regularnie wysyłaj przypomnienia o testach 
skórnych
Skoncentruj się na trendach marketingowych

Ocena klienta - Specjalna konserwacja
Spersonalizowane usługi śledzenia
Spersonalizowane programy kosmetyczne 
i pielęgnacyjne
Oferta profesjonalnych produktów do 
pielęgnacji skóry
Zintegrowane wykrywanie skóry 
i zarządzanie nią

Raport wizualny - Szczegółowa interpretacja 
stanu skóry
Zoptymalizuj relacje klientów
Popraw skuteczność komentarzy w gabinecie
Zmniejsz koszty szkolenia personelu
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Kompleksowe 
zrozumienie 
stanu skóry z 

ośmiu 
podpunktów Monitorowanie 

zmarszczek i 
wrażliwości jest 

wiodącym w 
branży

Jakościowa 
analiza wody-

oleju i 
szorstkości jest 

lepsza niż jej 
odpowiednikó

w

Osiem 
wymiarów do 
precyzyjnego 

monitorowania 
skóry

Przewiduj 
przyszłe trendy 

skórne przez 
porównanie

Panoramiczna
Analiza skóry

pokrywa 
99,9% skóry 

twarzy

uzyskaj 
analizę 
skóry w 
ciągu 12 
sekund

Użyj makro, 
aby 

odtworzyć 
teksturę 

skóry

Dokładnie 
zarządzaj 

relacjami z 
klientami

Spersonalizow
ane programy 
kosmetyczne

Połącz 
produkty do 
pielęgnacji 

skóry w sklepie, 
aby zwiększyć 

sprzedaż

Spersonalizow
ane usługi 
śledzenia

Ocena klientów, 
specjalna 

konserwacja, 
przechowywanie 

w chmurze, 
gotowe do użycia

Sześć funkcji 
upiększającyc
h o wysokiej 
konfiguracji

Oczyszczanie skóry, 
Głębokie uzupełnianie i 
blokowanie odżywiania, 

Głębokie działanie 
przeciwstarzeniowe, 

Antyalergiczna naprawa

Ukierunkowane 
zabiegi kosmetyczne 
oparte na wynikach 

testów skórnych

Idź z 
ukierunkowanymi 

produktami do 
pielęgnacji skóry

Idź z 
różnorodnością

projektów 
zarządzania skórą

Podstawowy silnik 
sztucznej inteligencji

Nowy system monitorowania skóry za pomocą AI 
wprowadzi inteligentną erę w branżę kosmetyczną
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Comparison of products in the market

hydroREGENplus Wiodące marki Inne marki na rynku

Obszar pobierania próbek twarzy pokrywa 99,9% twarzy 
(fotografowanie makro)

Pokrycie  95% twarzy 
(pojedynczy strzał)

Tylko przód twarzy

Czas trwania strzelania 8-12 s 30 s-1 min 30 s-1 min

Mikroskopijna mapa szczegółów skóry ✔ × ×

liczba wymiarów monitorowania 8 wymiarów z precyzyjnym 
monitorowaniem

8 wymiarów 6-8 wymiarów

Spójność dwóch kolejnych wyników 
monitoringu.

powyżej 95% 90% 50%-90%

Inteligentna baza danych w chmurze ✔ × ×

System analizy danych ✔ × ×

Funkcje zabiegowe o wysokiej 
konfiguracji

✔

（Unikalna funkcja złota RF）
× ×

Rozpoznawanie twarzy, aby się 
zalogować

✔ × ×

Połączenie wielu urządzeń w aplikacji 
mobilnej.

✔ × ×
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Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji

dermabrazja

nano spray

ultradźwięki

RF

High frequency vibration with 24 KHZ-25KHZ impacts the dirt deep in the 
pores and removes small dirt such as blackheads, acne, and makeup residues 
from the skin surface without damaging the skin barrier.

Importowana z Korei Południowej pompa powietrza o silnym zasysaniu 
może wysysać brud z głębokich porów i czyścić pory bez martwych 
zakamarków w połączeniu z panoramicznym systemem monitorowania 
makro skóry.

ciepło / zimno

Nano ultra-mikro atomizacja rozbija esencję i składniki pielęgnacyjne skóry 
na małe cząsteczki w nanoskali, które wnikają głęboko w dolną warstwę 
skóry i głęboko odżywiają.

Głębokość fali ultradźwiękowej o wysokiej częstotliwości wynosząca 1000 
000 razy / s może dotrzeć do warstwy powięzi, która rozprasza składniki 
pielęgnacyjne w głąb dolnej warstwy skóry i wspomaga wchłanianie.

Pozłacana 24K sonda RF dopasowuje się do skóry, wspomaga wchłanianie 
produktów do pielęgnacji skóry, skupia energię cieplną bezpośrednio na 
dolnej warstwie skóry, stymuluje proliferację kolagenu i odbudowuje sieć 
włókien kolagenowych.

Technologia chłodzenia półprzewodnikowego + chłodzenie powietrzem + 
chłodzenie wodne może obniżyć temperaturę do minus 5 ℃, co jest chłodne i 
wygodne, koi i naprawia wrażliwą skórę, zwęża pory, blokuje wilgoć i 
odżywienie.

kawitacja
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Sześć funkcji zabiegowych o wysokiej konfiguracji -
EFEKTY

Blackhead Dirt of pores 

Dark circles Pore-refining  

Whitening Moisturizing
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DZIĘKUJEMY
Mesologic Systems
Armii Krajowej 22
58-130 Żarów
Tel.: +48 601 581 531
Mail: info@mesologic.pl
www.mesologic.pl
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http://www.mesologic.pl/

