
PLEXR
PRO

CHYTRÉ

PROFESIONÁLNÍ

ŘEŠENÍ



Plexr® 
představuje první patentovanou plazmovou 

technologii určenou pro estetickou medicínu.

KLASIKA NA TRHU 

NYNÍ

V MODERNÍM 

PROVEDENÍ

Kompletní

renovace

se zachováním

bezpečnosti

a účinnosti



DESET LET NA TRHU

ZASTOUPENÍ NA PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH 
UNIVERZITÁCH

ÚSPĚŠNÉ HISTOLOGICKÉ STUDIE

❖ Jediný milník, který vytrval a stal se v oboru klasikou.

❖ Technologická inovace ruku v ruce s akademickým vzděláváním.

❖ Prestižní výzva, ve které málokdo obstojí.

❖ Podpora vědy a veřejného mínění je základem konkrétní argumentace za 

účelem dosažení maximálního vědeckého pokroku.

❖ Plexr® je jedinou značkou na bázi plazmy, která se věnuje vědeckým 

studiím a vývoji nepřetržitě od roku 2011.



PLEXR
PRO

BEZPEČNOST
Unikátní zařízení umožňující generovat přesný a stabilní tok plazmy

VŠESTRANNOST
Vhodné k zatažení pokožky a odstranění jakýchkoli benigních 
neoformací

DOTYKOVÝ DISPLEJ
Kompletně digitální ovládání

BEZDRÁTOVÉ RUČNÍ NÁSTROJE
Bez nutnosti propojení kabelem, vybavené baterií s dlouhou životností 
(až 5 dní)

NEOMEZENÉ AKTUALIZACE SOFTWARU
Budoucnost technologie je ve vašich rukou prostřednictvím jediného 
USB portu



První
přístroj

Druhý
přístroj

Lehká plazma
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Poděkování: Deniz Koral (Turecko), Marjorie Garcerant (Španělsko), Hakan Yuzer (Turecko), Anna 
Malecka (Polsko), Naturamed BMS (Turecko), Plexr GMV Gruppo Espana (Španělsko)

VÝSLEDKY



Safe (bezpečnost): Bezpečnost je vědecky prokázána v

několika mezinárodně uznávaných publikacích – technologie

Plexr® nepoškozuje kůži pod její bazální vrstvou.

Modern (moderní design): Stejně vysoce kvalitní technologie

v novém kompaktním designu splňující pravidla vyroby v Itálii

– se zárukou původu, kvality materiálů, péče o výrobu a

ochrany spotřebitele.

Agile (praktičnost): 2 ruční nástroje, zcela bezdrátové,

přenosné v pohodlném kompaktním kufříku. Uživatelsky

přívětivý software pro podporu lékaře provádějícího

jednotlivá ošetření (kontinuální a frakční režim).

Recognized technology (uznávaná technologie): Uznávaný

evropský patent, registrovaná ochranná známka, jež si získala

za poslední roky řadu ocenění: Plexr® je průkopníkem

aplikace plazmy v estetické medicíně. Díky tomu je naše

technologie známá po celém světě.

Trusted results (prokazatelné výsledky): Tisíce úspěšných

ošetření; 98% spokojených pacientů; zkrácení času každého

ošetření (v porovnání s klasickými metodami); více než 20

vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, které

dokazují účinnost a bezpečnost naší technologie.



Vyrobeno v Itálii
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