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Mais cor – Menos problemas
mais velocidade e potência

Os dermógrafos tradicionais normalmente utilizados apresentam 
uma falha grave – a superfície da pele é empurrada para baixo 
durante a perfuração e puxada no movimento ascendente – saída 
da agulha. A razão para isto é o uso de frequência inadequada ou 
variação desta, e principalmente menor força da agulha. Como 
resultado, em cada movimento a agulha encontra muita resistência 
da pele, causando ferimentos na sua superfície e ocasionalmente 
fortes hemorragias que eliminam boa parte do pigmento.

Com a inovadora Margo Laser Digital, a bioEvolution garante 
frequência precisa e força de perfuração. Assim, os danos à pele e 
sangramentos são bastante reduzidos. Movimentos rápidos e 
potentes produzem uma linha uniforme de inserções, sem causar 
nenhum corte. O controle por microprocessador garante que a 
profundidade e a potência da agulha sejam mantidas em níveis 
estáveis, independentemente das características físicas da pele. 
Como resultado, mais cores permanecem na epiderme e derme e o 
tempo de recuperação da pele é expressivamente reduzido.
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Velocidade de operação da agulha: 50 a 150 perfurações por 
segundo;

Ergonômica, leve (apenas 40 gramas) e livre de vibração que 
assegura o funcionamento super silencioso;

O sistema PRECISE patenteado de agulhas descartáveis elimina o 
risco de contaminação;

Não há necessidade de esterilização em autoclave de peças como 
nos dermógrafos tradicionais;

O sistema de encaixe permite a troca rápida de agulhas;

Ajuste fino do comprimento da agulha;

Laser bioestimulante minimiza possível ocorrência 
de herpes após o tratamento e estimula o processo 
de cicatrização. (opcional)
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