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Epilare și mai eficientă 
folosind un sistem cu 
dublă lungime de undă
Laserul cu diode Mantis HR Black Mamba 
este cel mai bun aliat pentru epilarea cu 
laser pentru toate fototipurile.
Cel mai înalt grad de performanță folosind o singură piesă 
de mână care funcționează la două niveluri de adâncime.
Acest lucru permite tratarea unei game mai largi de clienți 
pe tot parcursul anului și este delicat pe piele.



SIGURANȚĂ

EFICIENT

INOVAȚIE

HIGH-POWER

RAPID

FĂRĂ DURERE

Inovația care caracterizează HR Black Mamba 
constă în două sisteme noi ACS și TMS, care 
garantează performanțe absolute. 

Testele efectuate în laboratoarele Mantis au 
demonstrat eficiența maximă a siguranței com-
plete, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Puterea sa mare, care acționează pe intervale de 
timp foarte scurte, permite tratarea eficientă a 
părului mai fin, precum cele de pe față.

Sistemul de răcire exclusiv și eficient produce 
rezultate excelente, fără disconfort și include 
parametri care pot fi reglați în funcție de zona 
tratată.

Tehnologia HR Black Mamba satisface cele mai 
exigente cerințe ale profesioniștilor datorită rezul-
tatelor excelente pe care le produce, care sunt 
vizibile chiar de la primul tratament.

HR Black Mamba garantează rezultate excelente 
într-un timp foarte scurt, reducând numărul de 
sesiuni necesare.



SAPPHIRE 
crystal

Toată tehnologia Mantis 
într-o singură piesă de 
mână.
Sursa brevetată și greutatea redusă permit piesei de mână 
Black Mamba cele mai înalte grade de performanță, făcând 
tratamentul o experiență unică, plăcută pentru operator.

Un laser care combină caracteris-
tici inovatoare și un design unic 
fac din aceasta o piesă tehnolog-
ică importantă.



New  Dynamic 
Cooling System

Un sistem exclusiv de răcire dinamic permite HR 
Black Mamba să mențină cele mai ridicate grade 
de performanță pe toată durata tratamentului, 
garantând aceeași temperatură de la primul 
impuls până la ultimul pe piele, chiar și în zonele 
cele mai sensibile.

De ce ACS și TMS 
fac diferența

Capacitatea termică a sursei laser 
este îmbunătățită de ACS - Active 
Cooling System, care garantează 
perioade de tratament practic nelimi-
tate și crește capacitatea termică a 
întregului sistem laser.

Software-ul controlează electronic 
temperatura și măsoară debitul de 
apă, făcând astfel posibilă prevenirea 
celor mai frecvente defecțiuni care 
tind să apară în sistemele cu laser mai 
puțin evoluate.

Laser cu 
serviciu mai 

lung

Timpuri de 
tratament mai 

scurte

Tratament 
nedureros

REZULTATE 
INCOMPARABILE

SATISFACȚIA 
OPERATORULUI

SATISFACȚIA 
CLIENTULUIRăcire 

continuă a 
sursei

Răcirea 
continuă a 

cristalului în 
contact cu 

pielea



Tratament sigur pe 
toate fototipurile.
Rezultate rapide și 
nedureroase.

Type 5Type 4 Type 6

Type 2

Type 1

Type 3
Includerea lungimii de undă 
1064YAG permite o absorbție 
mai mică a melaninei pentru a 
garanta o acțiune mai profundă. 
Această caracteristică permite 
epilarea sigură și completă 
chiar și pe fototipuri mai 
întunecate și pe pielea bronza-
tă.

Tehnologia Mantis HR Black 
Mamba face posibilă funcțion-
area într-o operațiune sigură și 
eficientă, folosind protocoale 
de lucru prestabilite, care 
ghidează operatorul într-un 
mod asistat.

Tele-asistența este un sistem de asistență tehnică 
de la distanță care asigură interacțiune directă 
sau indirectă cu echipamentul. Tehnicienii Mantis 
intervin de la distanță, fără a fi nevoie să inter-
vină la fața locului, garantând o supraveghere 
continuă și eficientă.

Sistemul de îngrijire
Mantis

Piele normală
păr roșu sau deschis

păr blond
numeroase pistrui

Piele normală
păr blond

Piele măslinie
păr șaten

Piele închisă la culoare
păr șaten închis

Piele neagră
păr brunet

Pielea normală aurie
păr blond închis sau
păr castaniu deschis



Lungime de 
undă dublă.
Putere, control, 
siguranță.

808
1064

Lungimea de undă 808 are o absorbție intensă a melaninei și 
o acțiune profundă în folicul. Lungimea de undă 1064 YAG are 
o absorbție scăzută de melanină și chiar o fotoepilare mai 
profundă, ajungând dincolo de bulb, de asemenea papila.
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