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IPL Spot size  HR/SR 6.5, 3, 1.6 cm2 Chồng lắp 10% khi điều trị 

AC 1.6 cm2 Chồng lắp 10% khi điều trị 

Mật độ năng lượng tối đa HR 20 j/cm2

SR/AC 22 j/cm2

ST 100 j/cm3 1.25-2.00 Mhz Tuổi thọ: 500 giờ

R-Sonic 30 j/cm3 1.25 Mhz Tuổi thọ: 500 giờ

Diamond Tuổi thọ: 500 giờ
Peeling

Kính lọc 430, 530, 600, 650 nm

Độ rộng xung 3-55 msec

Chế độ xung Xung đơn, đôi, liên tục

Tuổi thọ bóng đèn/1 đầu 50,000-200,000 tùy theo từng loại đầu điều trị và chế độ xung

Kích thước máy chính H=55cm, W=38cm, D=50cm

Kích thước máy luôn chân H=115cm, W=42cm (with shelf W=59cm), D=54cm

Trọng lượng Forma 12kg, Forma + Trolley 27kg

Ngôn ngữ hỗ trợ English, Spanish, French, Italian, Russian, German

forma-tk

P/N: MR00102-B
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Siêu mài mòn kim cương 

Siêu mài mòn kim cương với nhiều đầu tip có kích cỡ 
khác nhau, điều trị cho nhiều vùng da khác nhau. 
Ứng dụng trong nhiều qui trình điều trị khác nhau 
như: sau điều trị sẹo mụn, trẻ hóa da, chuẩn bị da để 
đưa thuốc vào da không tiêm chích, trước khi điều trị 
RF, IPL…

Săn chắc da

Đầu ST với công suất cao lên đến 100 J/cm3 của công nghệ 
RF Bipolar với 2 mức độ xuyên sâu. Hiệu quả điều trị tuyệt 
vời trong xóa nhăn vùng mặt, nhăn sâu vùng cổ, săn chắc 
da, chống nhão da và rạn da.

R-Sonic

Hoạt động ở 2 chế độ: RF lưỡng cực liên tục và 
siêu âm. Điều trị xóa nhăn, trẻ hóa, da sau mụn, 
đưa thuốc vào da không tiêm chích. 

CÁC ĐẦU IPL

-IPL HR/SR/AC

-R-Sonic

-RF Skin tightening

-Diamond Peeling

Chỉ định điều trị 
- Triệt lông
-Mụn trứng cá
-Sau sẹo mụn
-Sắc tố da
-Trắng sáng da
-Nhăn sâu 
-Trẻ hóa da
-Rạn da
-Đưa thuốc vào da không tiêm chích

Forma là hệ thống máy thẩm mỹ không xâm lấn, được trang bị 4 công nghệ 
khác nhau trên cùng 1 máy: IPL, Bipolar RF, siêu âm và siêu mài mòn kim 
cương. Điều này cho phép điều trị kết hợp để mang lại hiệu quả lâm sàng tối 
ưu.

Forma

About Formatk

Formatk is a global producer of medical aesthetic 
devices based on Laser, IPL, RF, Ultrasound and 
Diamond Peeling Technologies. The company 
core R&D department gathers numerous experts 
in various fields of research, in modern state of 
the art laboratories. The large production facilities 
can answer an on growing global market demand 
for our Systems. All Formatk procedures are 
based on clinical research and Systems incorpo-
rate ISO and CE Medical certification.
While constantly focused at latest clinical research 

we are fast and responsive to innovate and adopt 
the new technology to bring to the market. Our 
superior quality and minimum to no maintenance 
on our systems make them outlast their time. This 
genuine technology and Innovation, combined 
with our word known quality, guarantee enhanced 
treatment results and ongoing trust in our Brand. 
Our worldwide Distribution network offers con-
stant product support, superior service, and train-
ing for our customers.

Spot size lớn cho vùng điều trị rộng

CÁC LOẠI ĐẦU IPL

3 LOẠI SPOT SIZE KHÁC NHAU

1.6 cm2

 3.0 cm2 

 6.5 cm2 

44 BƯỚC SÓNG KHÁC NHAU

430nm, 530nm, 600nm, 650nm

7 LOẠI ĐẦU IPL KHÁC NHAU ĐỂ CHỌN

3 CHẾ ĐỘ XUNG KHÁC NHAU 

Xung đơn, đôi, liên tục

HR, B-HR, F-HR, SR, B-SR, F-SR, F-AC      

* Triệt lông 
* Trẻ hóa da
* Sắc tố da
* Mụn

4 BƯỚC SÓNG KHÁC NHAU




