


FINANSOWANIE URZĄDZEŃ
KOSMETYCZNYCH
LEASING | NAJEM DŁUGOTERMINOWY | RATY 0%
PROGRAM PARTNERSKI ARTEMIS | GOTÓWKA

NAJEM URZĄDZEŃ
KOSMETYCZNYCH

LEASING URZĄDZEŃ 
KOSMETYCZNYCH

UŻYTKOWANIE BEZ 
OBOWIĄZKU WYKUPU

RATY + WYKUP SPRZĘTU 
NA WŁASNOŚĆ

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE. MY ZAPEWNIMY NAJLEPSZE WARUNKI

Zaufaj zweryfikowanemu dostawcy:

To proste:

Pamiętaj, najem to usługa - nie generuje długu jak inne formy finansowania.

Czy to się opłaca?∙ zawarcie umowy online bez zbędnych formalności∙ zwrot, wykup lub wymiana na nowy model 
   po okresie najmu

∙ brak obciążenia zdolności kredytowej 
   (najem to usługa)∙ szkolenie, ubezpieczenie i serwis w cenie.∙ wsparcie marketingowe

∙ wybierasz urządzenie;∙ ustalamy okres i wysokość rat leasingu;∙ podpisujesz transparentną i przejrzystą umowę;∙ nabywasz prawa do korzystania ze sprzętu;

∙ po podpisaniu umowy dostarczamy urządzenie;∙ co miesiąc opłacasz raty;∙ zyskujesz opcję wykupu urządzenia na własność;∙ zyskujesz szkolenie i certyfikat w cenie.
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FOCUS-X
LASER DO
DEPILACJI
600W | 1200W | 1800W

Innowacyjny laser diodowy do depilacji 
owłosienia o 3 długościach fal:
- 755 nm (długość aleksandrytu)
- 808 nm (długość lasera diodowego)
- 1064 nm (długość nd-yag)
Laser wypsażony w 2 tryby pracy: tryb 
statyczny oraz sekwencyjny tryb dyna- 
miczny. Focus-X ma do wyboru głowice o 
trzech rozmiarach plamki oraz w trzech war-
iantach mocy. Dzięki zamrożonej głowicy  
i systemowi dynamicznemu jest szybki  
i zupełnie bezbolesny.

DOSTĘPNE GŁOWICE

Owłosienie
uszu, nosa

Plamka
12x12 mm

Plamka
12x24 mm

Plamka
12x38 mm

ZALETY

∙ bezbolesna terapia∙ skuteczność przy wszystkich kolorach włosów∙ zamrożona głowica uśmierzająca ból∙ długotrwały efekt∙ zabieg całoroczny∙ dodatkowa głowica do zabiegów pielęgnacyjnych∙ usuwa włosy w mało dostępnych
   miejscach (ucho, nos)

∙ niemiecka technologia

∙ wodoodporna głowica

∙ głowica zamrażana -12° C

∙ 50 000 000 impulsów

Laseroterapia

RATA OD 1 470 zł 1 ZABIEG 500 zł*

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

1 rata ≈ 1-2 zabiegi
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CONTOUR 
SCULPT RF

Contour Sculpt RF to urządzenie do modelowania 
sylwetki falą elektromagnetyczną o mocy 7 
Tesli, która jednocześnie rzeźbi mięśnie i spala 
tłuszcz. Połączenie fali RF z falą elektromag-
netyczną rozbija i niszczy podskórny tłuszcz 
w procesie termolipolizy. Dzięki takiemu 
połączeniu dochodzi do rekordowego spala-
nia tłuszczu oraz przyrostu włókien mięśnio-
wych. Jeden 30-minutowy zabieg to 30 000  
skurczów supermaksymalnych, co daje nam 
-30% tłuszczu i +25% mięśni!

FALA ELEKTROMAG- 
NETYCZNA + FALA RF

RATA OD 479 zł 1 ZABIEG 300 zł*

Ujędrnianie Modelowanie
sylwetki

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

Rzeźbienie
mięśni

Anty-
cellulit

Odchudzanie

1 rata ≈ 1-2 zabiegi

DOSTĘPNE GŁOWICE

ZALETY
∙ rozbudowa mięśni ∙ spalanie tkanki tłuszczowej ∙ modelowanie sylwetki 

∙ redukcja cellulitu ∙ kształtowanie pośladków ∙ wyszczuplanie talii

Małe głowiceDuże głowice Siedzisko
do stymulacji mięśni
dna miednicy (Kegla)
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Z-FRAX
RADIOFREKWENCJA
MIKROIGŁOWA

Z-Frax to urządzenie do radiofrek-
wencji mikroigłowej, łączące w so-
bie najnowocześniejsze technologie  
w 2 głowicach. Pierwsza głowica to  
bipolarna fala radiowa przenoszona 
za pomocą igieł (kartridż 21, 49, 81 
igieł) w głąb skóry do 3 mm.
Druga głowica pozwala na nienwazy-
jny zabieg frakcyjny, dzięki któremu 
skracamy włókna kolagenowe. Dzięki 
urządzeniu Z-frax uzyskamy napiętą, 
jędrną skórę o zwiększonej gęstości.

DOSTĘPNE GŁOWICE I KARTRIDŻE

Anti-ageing Wygładzanie UjędrnianieZwężanie
porów

Głowica RF 
mikroigłowa

Głowica RF  
frakcyjna

ZALETY
∙ zniwelowanie „opadających powiek” 
   i „worków pod oczami” ∙ widoczna poprawa elastyczności 
   i jędrności skóry ∙ poprawa tekstury i kolorytu skóry ∙ odnowa włókien kolagenowych ∙ wygładzenie struktury skóry ∙ zwiększenie gęstości skóry
 

25 igieł

81 igieł

49 igieł

nano

RATA OD 749 zł 1 ZABIEG 800 zł*

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

1 rata ≈ 1 zabieg
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RECET jest to urządzenie oparte na najno- 
wocześniejszej technologii 448 Khz. Jest 
ono wyjątkowo skuteczne oraz bezpieczne  
w terapiach twarzy i ciała. 
Urządzenie pozwala na reduckję zbędnej 
tkanki tłuszczowej, bez naruszania ciągłoś-
ci naskórka. RECET znajduje zastosowanie 
również w terapiach fizjoterapeutycznych  
stawów i ciała.

DOSTĘPNE KOŃCÓWKI

Anti-
ageing

Lifting Wygładzanie

RECET
RADIOFALA 
RES/CAP 448KHZ

Ujędrnianie Modelowanie
sylwetki

ZALETY
∙ ujędrnienie skóry ∙ spłycenie zmarszczek ∙ napięcie skóry twarzy i ciała ∙ brak okresu rekonwalescencyjnego ∙ leczenie fizjoterapeutyczne

CAP 80 mm

RES 90 mm

Głowica RES
(głebokie działanie)

Głowica CAP
(płytkie działanie)

RES 65 mm RES 35 mm

CAP 65 mm CAP 55 mm

CAP 40 mm CAP 30 mm

RATA OD 810 zł 1 ZABIEG 600 zł*

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

1 rata ≈ 1-2 zabiegi

TEL. 795 423 785   |   BIURO@ARTEMISBEAUTY.PL   |   WWW.ARTEMISBEAUTY.PL 



PINFRAX
RADIOFREKWENCJA
MIKROIGŁOWA Z VACUUM
PINFRAX to nowoczesne urządzenie do 
radiofrekwencji mikroigłowej łączące 
w sobie 3 metody: mikronakłucia, falę 
radiową i podciśnienie. Szeroki wybór 
kartridży oraz możliwość zastosowania 
głowicy bezigłowej (frakcyjnej) pozwala 
na optymalizację efektów przy różnych 
zabiegach. Dodatkowym atutem urządze-
nia jest głębokość do jakiej mogą wcho-
dzić kartridże (aż do 4mm). Urządzenie 
ponadto posiada 2 tryby pracy (mono  
i bipolarny) oraz głowicę chłodzącą do 
terapii pozabiegowej.

DOSTĘPNE GŁOWICE

KARTRIDŻE
MIKORIGŁOWE 

KARTRIDŻE NANO 
FRAKCYJNE 

Anti-ageing Wygładzanie UjędrnianieZwężanie
porów

Głowica RF 
mikroigłowa

Elektroda
bierna

Zimny
młotek

Głowica RF  
frakcyjna

ZALETY
∙ głebokość 0.5mm-4mm∙ płynny mechanizm 
   skokowy (delikatna 
   i bezbolesna iniekcja)

∙ Vacuum (podciśnienie)∙ igły izolowane (pokryte
   złotem) lub nie izolowane

RATA OD 630 zł 1 ZABIEG 800 zł*

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

1 rata ≈ 1 zabieg

18 igieł 3x3

49 igieł 9x9

25 igieł 5x5

81 igieł
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SEMI TURBO
Urządzenie do endermologii SEMI TURBO to 
specjalistyczny sprzęt polskiej produkcji, który  
wzbogaci Twoją ofertę o skuteczne zabiegi an-
tycellulitowe, wyszczuplające oraz modelujące 
sylwetkę. Aparat pozwoli Ci także wzmacniać 
mięśnie oraz redukować bóle kręgosłupa szy-
jnego i lędźwiowego. Sprawdzona technologia, 
znakomita słoweńska turbina przemysłowa 
oraz 2 głowice prezentowanego urządzenia 
zapewniają widoczne efekty nawet po trzech 
zabiegach.

ENDERMOLOGIA
RATA OD 800 zł 1 ZABIEG 300 zł*

Ujędrnianie Modelowanie
sylwetki

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

Anty-cellulit Odchudzanie

1 rata ≈ 2-3 zabiegi

DOSTĘPNE GŁOWICE

ZALETY
∙ modelowanie sylwetki ∙ poprawa elastyczności skóry  

∙ zmniejszenie obrzęków ∙ poprawa metabolizmu

∙ regeneracja skóry po porodzie

Głowica duża 
(z rolkami)

Głowica okrągła 
(z kulkami)
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ROLLY
MASAŻ ENDOSFERYCZNY
Terapia urządzeniem Rolly to kombinacja 
wibracji oraz kompresji, która powoduje na 
naszym ciele tzw. „gimnastykę naczyniową”. 
Taki „trening” wywołuje drenaż limfatyczny 
zastałych płynów, zagęszczenie tkanek 
naszej skóry oraz usunięcie toksyn, powo- 
dujących efekt “pomarańczowej skórki”. 
Ponadto poprawia mikrokrążenie, zmniejsza  
stany zapalne oraz ból, jak również po-
prawia napięcie mięśniowe. Urządzeniem 
Rolly wykonamy również terapię twarzy. 
Działa ono bezpośrednio na skórę, zwiększa-
jąc ukrwienie, stymulując produkcję kola-
genu oraz elastyny. Zwiększa dotlenienie, 
odżywia i rozjaśnia skórę. Terapia jest 
w stanie ujędrnić mięśnie twarzy, zlik-
widować zmarszczki mimiczne, zwalczyć  
zwiotczałe tkanki oraz podnieść owal twarzy.

DOSTĘPNE GŁOWICE

RATA OD 779 zł 1 ZABIEG 280 zł*

ZALETY
∙ redukcja cellulitu ∙ modelowanie sylwetki ∙ poprawa elastyczności skóry ∙ regeneracja skóry po porodzie 

∙ zmniejszenie obrzęków ∙ poprawa metabolizmu ∙ idealne w terapiach po 
   zabiegach liposukcji

Głowica do ciała Głowica do twarzy

Modelowanie
sylwetki

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

Antycellulit Ujędrnianie

MASAŻ KOMPRESYJNO-SFERYCZNY
Głowica wyposażona w obracające się kulki, wprawione  
w wibracje mechaniczne o niskiej częstotliwości,  
pozwala na przeprowadzenie  
zabiegu zarówno w kombi-
nezonie, jak i na gołe ciało.

1 rata ≈ 2-3 zabiegi
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Dzięki technologii lasera neodymowo-yagowego  Q switch pozbędziesz się tatuaży oraz niechcianego makijażu 
permanentnego. Urządzenie emituje bardzo krótkie, nanosekundowe impulsy, dzięki czemu można usunąć maki-
jaż bez uszkodzeń skóry. Dodatkowym atutem jest możliwosć wykonania peelingu węglowego, który rozjaśnia 
skórę oraz likwiduje rozszerzone pory. Dzięki unikatowej końcówce 755 nm urządzeniem możemy wykonać zabieg 
odmładzający skórę Mini Frax CO2.

Mesoshot to profesjonalne urządzenie do próż- 
niowej mezoterapii wieloigłowej. Dzięki zastoso-
waniu 5/9-pinowego kartridża uzyskujemy rów- 
nomierną dystrybucję kompozytów pod skórę.  
Wyposażenie urządzenia w vacuum redukuje 
możliwość powstawania siniaków i krwiaczków 
oraz zmniejsza odczucia bólowe dla klietna.

DOSTĘPNE KOŃCÓWKI

1320 nm
Peeling

węglowy

1064 nm
Usuwa

kolor czarny
granatowy, szary

532 nm
Usuwa kolor

czerwony

755 nm
Mini frax

Laseroterapia

Anti-
ageing

Lifting Rozświetlenie Zwężanie
porów

Wygładzanie

LASER Q SWITCH ND YAG

MESOSHOT

USUWANIE MAKIJAŻU 
PERMANENTNEGO I TATUAŻU

PISTOLET DO 
MEZOTERAPII

ZALETY
∙ poprawa napięcia 
   i gęstości skóry ∙ wygładzenie∙ głębokie nawilżenie 

∙ poprawa kolorytu 
   i rozświetlenie  ∙ redukcja zmarszczek ∙ poprawa mikrokrążenia

RATA OD 359 zł 1 ZABIEG 400 zł*

* Sugerowana cena jest ceną uśrednioną i może się 
   wahać w zależności od lokalizacji.

1 rata ≈ 1 zabieg
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WSPÓŁPRACA

POMYSŁ NA 
DOCHODOWY BIZNES 

PROGRAM 
PARTNERSKI ARTEMIS 

∙ Skończyłeś studia i chcesz uruchomić dochodowy biznes? 
∙ Pracujesz na etat, ale chcesz założyć własny gabinet?
∙ Chciałbyś zostać handlowcem sprzętu kosmetycznego?
∙ Planujesz zmianę pracy, albo chcesz się przekwalifikować?

∙ aż 10% gwarantowanej prowizji
∙ aż 30% rabatu na zakup kolejnego urządzenia

∙ z serwisu na preferencyjnych warunkach 
∙ z prolongowanej gwarancji
∙ z profesjonalnych materiałów promocyjncych

Razem zmienimy Twoje plany w opłacalne rozwiązania, 
ponieważ oferujemy profesjonalne doradztwo, certyfikowany 
sprzęt, szkolenia oraz elastyczne formy finansowania. 

Czy właśnie o tym myślisz? 

 Za każde polecenie zakończone sprzedażą otrzymasz:

Ponadto skorzystasz:

ZOSTAŃ HANDLOWCEM 
I ZARABIAJ WIĘCEJ

POLECAJ – ZARABIAJ – 
KORZYSTAJ

TEL. 795 423 785
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ul. Grodeckiego 2, 01-843 Warszawa 
tel. 795 423 785

biuro@artemisbeauty.pl
www.artemisbeauty.pl

Profesjonalne urządzenia 
z certyfikatem CE, FDA i TUV.

Wybieraj tylko bezpieczne 
urządzenia kosmetyczne


