
 

 

Tisztelt Doktor nő/ Doktor úr ! 

 

Az YCellbio árai a következők: 

-1db-os Kit (tartalmaz minden eszközt a folyamathoz): 19.995ft+Áfa 

-2db-os Kit: 34.995ft+Áfa 

-3db-os Kit: 49.995ft+Áfa 

 

 
 
 
Könnyű kivitelezés 

Körülbelül 10 percet vesz igénybe a teljes sebészeti beavatkozás, mindemellett igen rövid 

felépülési idővel jár, lényegében nem okoz kiesést vagy nehézséget a műtét utáni állapot a beteg 

számára. 

Gyors gyógyulási idő, akadálymentes napi rutin 

A beteg a terápiát követően azonnal visszatérhet mindennapi tevékenységeihez. A beteg 

bőrminőségétől függően 2-3 napon belül észlelhető a terápia jótékony hatása. 



 

 

 

Rendkívüli hatékonyság 

PRP a bőr regenerációját stimulálja. Amikor mélyen beinjektálják a bőr alá, radikális sejt 

regenerációt idéz elő. A PRP kiváló eredményeket hoz a bőrfeszesítés és a bőrfehérítés eljárások 

terén is. 

Mellékhatásokat és allergiás reakciókat nem okoz 

A PRP terápia során a beteg saját vére kerül felhasználásra. Az eljárás rendkívül biztonságos és 

nem okoz semmiféle fertőzést vagy allergiás reakciót. 

Széles körű felhasználhatóság 

A PRP terápia maximált hatékonyságot garantál mind önálló sebészeti beavatkozásként vagy más 

olyan sebészeti eljárással kombinálva- lézeres eljárások, face lifting, dermaroller (MTS) vagy Fat 

Grafting (zsírfeltöltés saját testzsírral) kezelésekkel együttesen is alkalmazható. 

Az YCellbiohoz szükséges centrifuga: 
-406G (digitálisan állítható): 590.000ft+Áfa 
 

 
 
 



 

 

 

A MesoPri digitális, vezeték nélküli mezoterápiás pisztoly: 980.000ft+Áfa

 
 

 

 

A Mezolift, tűs mezoterápiás kezelés alkalmazható 

– drakulaterápiás kezeléseknél, 

– mikrotűs hatóanyag bevitelhez, 

– érett atrófiás, petyhüdt bőrre, 

– folyadékszegény bőrre, 

– mélyen dehidratált bőrre, 

– stresszelt, fáradt, gyulladt, fiatal bőr kezelésére, 

– nem csak a zsírdepókat, hanem a cellulitiszt is bontja 

 

 



 

 

 

A Legjobb vezeték nélküli mezopisztoly 

A készülék olyan professzionális befecskendező rendszerrel bír, amely gyógyszerek és 

gyógyhatású anyagok megfelelő mennyiségben, sebességgel és kellő mélységben történő 

bejuttatását teszi lehetővé. 

– háromféle befecskendezési móddal, LCD kijelzővel, hat választható befecskendezési 

sebességgel, manuális és automata funkcióval, zajszűrővel és precíziós léptetőmotorral biztosítja 

a tökéletes felhasználást. 

– a szabadalmaztatott 1 cm3-es tartó lehetővé teszi a hatóanyag lövésenkénti mennyiségének 

precíz szabályozását 

– nedves és száraz kezelésekre is alkalmas (NPG programba integrált „üres” mód). 

 

– bármilyen típusú fecskendővel használható 1-10 cm3-ig 

– könnyen kezelhető digitális mezo-rendszer 



 

 

– pontos automata injekciós rendszer 

– stabil szerkezet 

– modern kialakítás 

– az injektálás sebessége és frekvenciája elektromosan szabályozott 

– injekciós módok: pontról pontra / auto-injekció / egyénileg szabályozható 

– LCD kijelző 

– beépített tölthető (Lithium-Ion) akkumulátor, 30 órás folytonos működés 

Műszaki adatok: 

– bemeneti teljesítmény: 110~240V, 50/60 Hz 

– súlya: 520 g 

– vezeték: vezeték nélküli 

– fecskendő típusa: 1cm3, 5cm3, 10cm3 

– méretei: (Szé.) 48mm x (mé.) 280 mm x (mag.) 193 mm 

– injekciós program: 3 mód (a térfogat és idő állítható) 

– PPP (folyamatos) 

– AUTO (0.03 cm3~0.5 cm3) 

– NPG (120 inj./perc~360 inj./perc) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vital Injector: 1.860.000ft + gurulós állvány: 250.000ft+ Áfa 
 
Digitális 5 tűs mezopisztoly 

A Vital injektor főbb jellemzői: 

Teljesen automatizált tűs rendszer, pontosan igazítható a dózis, a behatolás mélysége, a 

vákuumnyomás és a beadás sebessége az adott alkalmazási módozatnak megfelelően. 

A Vital Injektoros pisztoly   gyors és uniformizált rendszerű injektálást garantál a legkisebb 

fájdalom mellett. A steril tűs rendszer teljes körű biztonságot nyújt. 

A kezelési zónák a következőek: homlok, szemkörnyék, orr ajaki terület, orr ajaki peremrész, 

szemöldök közötti rész, ajkak, áll, orca, és a kézfej.  

 

 

Indikációk: 
- Rejuvenáció 

- Ráncfeltöltés 

- Face-lifting 

 



 

 

 
 
 
Az árak 2015. december 31-ig érvényesek.  
Szállítási határidő az YCellbio termékek esetében, megrendelést követően 1-3 nap. 
Az orvosi eszközöknél 3-4 hét, melyet a teljes bruttó vételár 60%-ának elutalásával indíthat el. 
Köszönettel vettem megkeresését és remélem, hogy a jövőben sikeres együttműködő partnerek 
lehetünk. 
 
Üdvözlettel, 
 
Kovács-Izrael Nóra 
Ügyvezető 
 
 


