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*Prețurile nu includ TVA

Un sistem inovativ pentru tratamentul imperfecțiunilor corpului și 
a feței. Sistemul DES multi-patentat unește două tehnologii 
inovatoare în același capăt de aspirație: MRM-ul (manipulare 
mecanică cu role motorizate) și CMPS (câmpuri magnetice pulsate 
ce rezonanță stocastică). Indicații: celulită și piele lăsată, vergetu-
ri, renteție de apă, riduri, semne ale îmbrătrânirii, pentru 
reoxigenarea și fermitatea pielii. MR991 asigură un tratament 
plăcut, relaxant și natural, care afectează corpul ca pe un întreg, 
oferind o stare de bine și un sentiment de regenerare a celulelor. 
Produsele cosmetice Mantis au un efect direct și garantat aupra 
cauzelor imperfecțiunilor pielii și a corpului datorită unei combi-
nații inovatoare de principii active într-o formulă ionică care se 
absoarbe în țesut printr-un sistem tehnologic avansat.

+ câmp magnetic pulsat

PREȚURI
2021

* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

preț nou

15.000 €
preț ofertă

MANTIS MR COMPACT**

19.000 €

MR Compact destinat exclusiv tratamentelor corporale. Un sistem 
inovativ pentru tratamentul imperfecțiunilor corpului și a feței. 
Sistemul DES multi-patentat unește două tehnologii inovatoare în 
același capăt de aspirație: MRM-ul (manipulare mecanică cu role 
motorizate) și CMPS (câmpuri magnetice pulsate cu rezonanță 
stocastică). Indicații: celulită și piele lăsată, vergeturi, retenție de 
apă. MR Compact asigură un tratament plăcut, relaxant și natural, 
care afectează corpul ca pe un întreg, oferind o stare de bine și un 
sentiment de regenerare a celulelor.

Remodelare corporală

preț nou

12.000 €
preț ofertă

APARAT CRIOLIPOLIZĂ**
CRIOSTAR
12.900 €

Criolipoliza și cavitația cu ultrasunete reprezintă un tratament 
eficient și sigur. Cele două piese de mână pot lucra în același timp, 
pentru a economisi timpul de tratament.
Cavitația cu ultrasunete netezește pielea după criolipoliză. Config-
urarea parametrilor este ușoară datorită software-ului inteligent 
și al ecranului LCD de pe fiecare piesă de mână. Dispune de 
vacuum ce reglează automat presiunea de vid pentru o funcțion-
are silențioasă în timpul tratamentului.preț nou

5.500 €
preț ofertă
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PREȚURI
2021

* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

Nilo

HARMONY
PAT TRATAMENTE

2.730 €

Pat profesional de tratament dreptunghiular multifuncțional cu 
orificiu pentru față și suprafață de susținere a accesoriilor.

Beneficii ale practicienilor: ergonomie și confort îmbunătățite 
datorită produselor mecanismului de reglare a înălțimii patului de 
tratament profesionist întotdeauna ușor accesibil datorită bazei 
de sprijin din lemn.
Avantajele clienților: confort maxim datorită poziționării reglabile 
a găurii feței spătarului. 

preț nou

1.200 €
preț ofertă

 

Euracom

WATER SEASON
PAT TRATAMENTE***

   3.300 €

Pat masaj din lemn, profesional, pentru şedintele spa, cu funcţie 
de îngrijire corporală şi duşuri.
Este disponibil pe diverse culori, poate fi dotat cu sistem 
suplimentar cu apă şi vapori.

preț nou

 1.200 €
preț ofertă

TRIO ISHAPE**

17.900 €

TRIO iShape are cel mai avansat Software iSmart din industria 
remodelarii corporale.
Programele presetate asigura rezultate superioare. Combinatiile 
armonizate ale multi-tehnologiilor sunt setate pentru slabit, 
întinderea pielii, reducerea si eliminarea celulitei si sunt foarte 
intuitive, nefiind necesara decât atingerea unui buton.
Combinatiile sinergetice ale celor 4 modalitati sinergetice - radiof-
recventa, cavitatia cu ultrasunete, vacuum si fototerapia cu LED 
furnizeaza beneficii estetice ce depasesc alte tehnologii individ-
uale.
Sistemul TRIO iShape include o modalitate convenienta pentru
tratamentul termal al pielii lasate, riduri, piele îmbatrânita, celulita, 
si grasime corporala.

preț nou

11.900 €
preț ofertă
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ELECTROSTIMULARE în profunzime***

  2.400 €

Sigur si eficient, EuraBody Former MF4000 este aparatul ideal 
pentru tratamente în special în zone ale corpului unde dieta și 
exercițiile fizice nu au dat rezultate. 
Tratamentele presetate EuraBody Former MF4000: Celulita, 
Lipoliza, Remodelare, Drenaj limfatic, Iontoforeza.

Euracom

preț nou

      500 €
preț ofertă

US2A
ADVANCE BEAUTY**

8600 €

Datorită tehnologiei exclusive US2A "cu ultrasunete Double 
Action" este singurul dispozitiv din lume care poate acționa 
selectiv și simultan pe două niveluri (superficial și profund), cu 42 
de puncte de impact asupra grasimii. Fiecare dintre placi este 
echipata cu ceramică supraconductoare dimensionata exclusiv 
pentru a asigura cea mai bună performanță.

preț nou

4000 €
preț ofertă

ROBO BEAUTY WAVE*

17.900 €

Aplicatorul Dermolift RF, RF Radio Frecventa 10MHz multipolar & 
Masaj motorizat  &  vacuum celular cu pulsații 
Tehnologie patentata, combinație de radio frecvență RF pentru 
lifting, de aspirare vacuum și masaj mecanic 
Vacuumul celular pulsat atrage pielea in aplicatorul tratat,iar 
energia RF este emisa pentru a permite încălzirea eficientă a 
tesutului subiacent, în timp ce clapa motorizata emite un masaj cu 
micropulsatii pe zona țintă. 
Îndepărteaza ridurile vizibile, ofera un tratament de lifting al pielii, 
al ochilor si al fetei  si reintinerire faciala.

RF

preț nou

 6000 €
preț ofertă
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Microdermabraziune cu microcristale*

APARATE DEMO

550 €

Instrument de microdermabraziune cu cristale de oxid de alumin-
iu. Este utilizat pentru tratamente de exfoliere non-invazive. Ideal 
pentru a elimina celulele pielii pigmentate.Weelko F336A

Weelko F330
Aparat MultiEquipment - 5 funcții*

750 €

Instrument de înfrumusețare care combină 5 funcții: Manuși 
conductive, Bio Skin,  Ultrasunete, Galvanic, Spatula exfoliere.
Ideal pentru a recupera elasticitatea pielii și pentru a stimula 
circulația fibrelor de sânge și colagen. Acesta ușurează pătrun-
derea substanțelor active în piele.
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*Prețurile nu includ TVA
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* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

preț nou

     380 €
preț ofertă

preț nou

525 €
preț ofertă

Weelko F332
Aparat MultiEquipment 4 in 1

950 €

Instrument de înfrumusețare care combină 4 funcții: microderm-
abraziune cu diamante, ultrasunete, ciocan cald și rece și scrubber 
pentru piele. Ideal pentru curățarea profundă și pentru 
îmbunătățirea metabolismului celular, netezirea pielii și 
îmbunătățirea absorbției produsului. 

Microdermabraziune
Ultrasunete
Ciocan cald/rece
Spatulă exfoliere

preț nou

665 €
preț ofertă



Weelko F830
Aparat U-tech Perii rotative

165 €

Instrument de exfoliere a periilor rotative. Sunt furnizate 4 capete 
diferite. 

preț nou

116 €
preț ofertă

Microdermabraziune
Aparat Daily Care

1400 €

Instrument microdermabraziune. 

preț nou

800 €
preț ofertă
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APARATE DEMO

Include 4 aparate: F312A, 
F317A, F311A, F316A

COMBINĂ ** 
MULTIFUNCȚIONALĂ
WEELKO F3021

2345 €

Combină cosmetic echipată sandard cu o lupă cosmetică 5x, 
vapozon și un încălzitor pentru prosoape.
Încalzitorul are capacitaea de 7l și o lampa UV care îndeparteaza 
bacteriile și germenii. Atinge temperature maxima de 60°C. 
Aparatul de aburi pentru fața cu ozon este folosit pentru a curața 
pielea bine prin deschiderea porilor, în scopul de a elimina impuri-
tațile (puncte negre, puncte albe) și, în general revitalizează 
pielea. Adaosul de ozon în abur ajuta la creșterea unui mediu mai 
steril pentru tratarea ulterioara a pielii.

F3021 – 1060 €
F312A – 300 €
F317A – 305 €
F311A – 350 €
F316A – 330 €
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*Prețurile nu includ TVA

PREȚURI
2021

* Aparate noi.
** Aparate care au fost folosite la demonstrații și training-uri.
*** Aparate Second Hand în stare bună.

preț nou

1.000 €
preț ofertă
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SC SONNENLINE GRUP SRL

Arad, Parc Industrial Uta, hala 74

0743 038 433; 0725 896 713

o�ce@sonnenline.ro

o�ce@beautylinepro.ro

www.sonnenline.ro                                                                          www.beautylinepro.ro


