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Banco BP09 | Cadeira CB17 | Cadeira CB25
◄Índice

Ref. 9009EA BANCO BP09A Ref. 9017EA CADEIRA CB17A

 Amortecedor a Gás
 Cor: Branca

Dimensões:
• Altura min. (acento) - 48 cm
• Altura máx. (acento) - 67 cm
• Diâmetro (acento) - 36 cm

 Peso: 4,5 Kg

 Amortecedor a Gás
 Cor: Branca

Dimensões:
• Altura min. (acento) - 48 cm
• Altura máx. (acento) - 67 cm
• Diâmetro (acento) - 36 cm

 Peso: 5,5 Kg

Ref. 9025 CADEIRA CB25

CADEIRA CB25

 Amortecedor a Gás
 Cor (encosto): Castanha
 Cor (estofo): Castanha ou branca

Dimensões:
 Altura min. (acento) - 44 cm
 Altura máx. (acento) - 57 cm
 Diâmetro (acento) - 44 cm

 Peso: 7 Kg
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CADEIRA PD09
◄Índice Ref. 3709

CARACTERÍSTICAS:

Cadeira eléctrica c/ 3 módulos para Podologia

 Estofo confortável em esponja c/ 6cm de 
espessura.

 Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente 
lavável e resistente).

 Regulação em altura e inclinações c/ 3 motores 
eléctricos, controlados por sistema (comando) 
aplicado na marquesa.

Altura min.: 580mm
Altura máx.: 820mm
Largura: 560mm
Comprimento: 1660 a 1960mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 70Kg
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CADEIRA CP82
◄Índice Ref. 3682

CARACTERÍSTICAS:

Cadeira eléctrica c/ 5 módulos para Maquilhagem / Pedicura / Podologia

 Estofo  confortável  em  esponja  c/  8cm  de
espessura.

 Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente
lavável e resistente).

 Regulação  em  altura  c/  1  motor  eléctrico,
controlado  por  sistema  (comando)  aplicado  na
marquesa, e 1 amortecedor hidráulico.

Altura min.: 640mm
Altura máx.: 800mm
Largura: 580mm
Comprimento: 1600 a 1700mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 43Kg
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MARQUESA MS10 (B/C)
◄Índice Ref. 0133B / 0133C

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa eléctrica c/ 3 secções

 Estrutura em tubo c/ construção robusta;
 Pintura termoendurecível;
 Regulação em altura c/ motor eléctrico, controlado 

por sistema (comando) aplicado na marquesa;
 Encosto e polaina basculantes em todas as 

posições através de sistema mecânico 
autoblocante;

 Estofo confortável em esponja c/ 6cm de 
espessura;

 Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente 
lavável e resistente);

 Possibilidade de almofada (AM1);
 Furo facial e tampo almofadado;
 Porta-rolo de papel incorporado.
 Opções: Outras cores disponíveis mediante 

consulta de catálogo.

 Dimensões:
Altura min. - 680mm
Altura máx. - 950mm
Largura – 600mm (MS10B);700mm
(MS10C)
Comprimento - 1820mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 60Kg
 Sistema eléctrico:

Motor - DC24V | 4000N | Classe II
Transformador - Input 230V~/50Hz;
Output DC24V/50VA

Obs.: A diferença entre os três modelos/referências (MS10B, e MS10C) é nas medidas
da largura: 600mm (MS10B); 700mm (MS10C).
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MARQUESA MS08
◄Índice Ref. 3708

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa eléctrica c/ 5 secções

 Estofo confortável em esponja c/ 10cm de espessura.
 Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente 

lavável e resistente).
 Regulação em altura e inclinações c/ 4 motores 

eléctricos, controlados por sistema (comando) aplicado 
na marquesa.

Altura min.: 660mm
Altura máx.: 950mm
Largura: 630mm
Comprimento: 1960mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 89Kg
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MARQUESA MS84
◄Índice Ref. 3684

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa eléctrica c/ 2 secções

 Estofo confortável em esponja c/ 8cm de espessura.
 Napa  de  boa  qualidade  (impermeável,  facilmente

lavável e resistente).
 Regulação em altura c/ 1 motor eléctrico controlado por

sistema (comando) aplicado na marquesa e inclinações
c/ amortecedor a gás.

 Opções:  Outras  cores  disponíveis  mediante  consulta
de catálogo.

Altura min.: 580mm
Altura máx.: 880mm
Largura: 720mm
Comprimento: 1920mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 55Kg
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MARQUESA MS05E
◄Índice Ref. 3805E

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa eléctrica c/ 3 secções

 Estofo confortável em esponja c/ 8cm de espessura.
 Napa  de  boa  qualidade  (impermeável,  facilmente

lavável e resistente).
 Regulação  em  altura  e  inclinações  c/  2  motores

eléctricos, controlado por sistema (comando) aplicado
na marquesa.

Altura min.: 630mm
Altura máx.: 810mm
Largura: 700mm (950mm)
Comprimento: 1920mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 80Kg
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MARQUESA MS06E
◄Índice Ref. 3806

         

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa eléctrica c/ 3 secções

 Estofo confortável em esponja c/ 8 cm de espessura.
 Napa  de  boa  qualidade  (impermeável,  facilmente

lavável e resistente).
 Regulação  em  altura  e  inclinações  c/  2  motores

eléctricos, controlado por sistema (comando) aplicado
na marquesa.

 Furo facial e tampo almofadado.
 Pintura termoendurecível.
 Estrutura em tubo c/ construção robusta.

Altura min.: 630mm
Altura máx.: 810mm
Largura: 700mm
Comprimento: 1900mm
Peso suportado: 150Kg
Peso aprox.: 80Kg
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MARQUESA CM10
◄Índice Ref. 0194

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa Eléctrica c/ 4 Módulos
 Estrutura em tubo c/ construção robusta;
 Pintura termoendurecível;
 Regulação em altura c/ motor elétrico, controlado por sistema (comando) aplicado na 

marquesa;
 Encosto e polaina basculantes em todas as posições através de sistema mecânico 

autoblocante;
 Estofo confortável em esponja c/ 6cm de espessura;
 Revestimento de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente);
 Possibilidade de almofada (AM1);
 Furo facial e tampo almofadado;
 Porta-rolo de papel incorporado.
 Opções: Outras cores disponíveis mediante consulta de catálogo.
 Dimensões:
 Altura min. - 580mm
 Altura máx. - 800mm
 Largura - 600mm; c/ braços - 730mm
 Comprimento - 1900mm
 Peso aprox.: 60Kg
 Sistema elétrico:
 Motor - DC24V | 4000N | Classe II
 Transformador - Input 230V~/50Hz; Output DC24V/50VA
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MARQUESA ELÉTRICA CM11
◄Índice Ref. 0196

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa Elétrica Multifunções c/ 4 Módulos
 Estrutura em tubo c/ construção robusta;
 Pintura termoendurecível;
 Regulação em altura c/ motor elétrico, controlado por sistema (comando) aplicado na 

marquesa;
 Encosto e polaina basculantes em todas as posições através de sistema mecânico 

autoblocante;
 Estofo confortável em esponja c/ 6cm de espessura;
 Revestimento de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente);
 Possibilidade de almofada (AM1);
 Furo facial e tampo almofadado;
 Porta-rolo de papel incorporado.
 Opções: Outras cores disponíveis mediante consulta de catálogo.
 Dimensões:
 Altura min. - 600mm
 Altura máx. - 850mm
 Largura - 700mm; c/ possibilidade de efetuar noutras medidas.
 Comprimento - 1850mm
 Peso aprox.: 60Kg
 Sistema elétrico:
 Motor - DC24V | 4000N | Classe II
 Transformador - Input 230V~/50Hz; Output DC24V/50VA
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Aquecedor Higienizador de Toalhas Towel Warmer
◄Índice Ref. 6551

O  Towel  Warmer é  um  aparelho  aquecedor  e
desinfetante de toalhas.
A  desinfeção  é  realizada  através  de  lâmpada  Ultra-
Violeta (germicida).

Características:
• Temporização com termostato automático;
• Lâmpada UV para desinfecção;
• Fácil de utilizar;
• Capacidade: 18L (12 a 24 toalhas regulares).

• Temperatura aproximada: +/- 70ºC;
• Tensão de alimentação: 230V~/50Hz;
• Potência/consumo: 250W;
• Dimensões (cm): 45x28,5x36
• Peso aprox.: 4,6 Kg

Alta-Frequência ALFALEB AT4
◄Índice Ref. JX-006A

Na  estética  podem  ser  utilizados
vários  eléctrodos,  com  acção
tonificante  sobre  os  músculos,  e
nervos  fatigados.  Ajuda  à  atenuação
de  rugas,  bolsas  debaixo  dos  olhos,
estrias, etc. Tem efeitos estimulantes
nas  terminações  nervosas,
cauterização  de  acnes,  couperose,
anti-séptico,  bactericida  e
descongestionante.

Características: Eléctrodos:
 Punho porta-eléctrodos fabricado em material de alto isolamento, com elevada

resistência dieléctrica.
 Electrónica incorporada no punho, para fácil portabilidade.
 Circuito electrónico de grande precisão e elevada frequência com regulação

suave da potência.
 Interruptor no potenciómetro regulador.
 4 eléctrodos para a realização de diversos tratamentos (gás néon - laranja).
 Caixa para arrumação e transporte de punho e eléctrodos.
 Cor/Aspecto - Branca e Azul.
 Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz
 Potência/Consumo: 10W
 Dimensões (caixa): 60mm x 330mm x 210mm
 Peso aprox.: 1Kg

tipo cogumelo

ponta chama

ponta esférica

tipo pente
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Lupa LD01

◄Índice Ref. 6001

A fonte de luz da Lupa LD01L está baseada na Tecnologia LED, fornecendo um elevado
nível de luz e baixo consumo de energia.

• As Lupas são utilizadas em Estéti-
ca e para garantir o exame mais pro-
fundo e completo da pele.
• A visualização das zonas a tratar é
mais pormenorizada.
• A execução de certos tratamentos
torna-se mais cuidada e precisa.

CARACTERÍSTICAS:

Lupa LD01
 Lente principal circular com 115mm de diâmetro - 3 Dioptrias;
 Lente incorporada circular com 25mm de diâmetro - 5 Dioptrias;
 Lâmpadas LED sem aquecimento, proporcionando menor consumo de energia;
 Longitude de braço: 900mm;
 Cor: Branca;
 Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz;
 Potência/Consumo: 5W;
 Dimensões da embalagem (cm): 87,9 x 34,4 x 14,4;
 Peso da Lupa com braço: 2,3 Kg;
 Peso da Base para a Lupa: 5,7 Kg.
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Vaporizador VAPLEB VZ3
◄Índice Ref. 1101

O VAPLEB VZ3 é um vaporizador facial digital microcomputorizado. Este aparelho tem uma
estrutura compacta e uma aparência suave, base ajustável. Adicionalmente tem as funções
de vaporização, aromaterapia, com tempo pré-ajustado, níveis de spray ajustáveis e detetor
automático de nível de água.

Vaporizador VAPLEB VZ3

• A sua base garante a estabilidade e
segurança  sob  temperatura  elevada.
Não oxida ou decompõe-se, evitando a
agressão à pele.
• O detetor automático de nível de água
evita  as  avarias  nos  elementos
aquecedores, o sistema de alarme dos
níveis  mínimo  e  máximo  de  água
também  previne  avarias  devido  ao
sobreaquecimento por falta de água no
recipiente.
• A cabeça de spray é flexível, podendo
ser ajustada para a limpeza do rosto.

filtro para essências/aromaterapia

CARACTERÍSTICAS:

VAPLEB VZ3
• Controlo digital de vapor, ozono e temporização;
• Funções de vaporização, produção de ozono e filtro para essências/aromaterapia;
• Recipiente de plástico resistente à temperatura;
• Utilização fácil, segura e estável;
• Cor: Branca;
• Dimensões da embalagem: 101x39x27 cm;
• Peso: 5,5Kg;
• Alimentação: 220V-240V/50Hz:
• Potência: 700/800W
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Aparelho MAPLEB MP11
◄Índice Ref. JD500

MANICURA

PEDICURA

Através  de  um funcionamento  com grande  precisão  e  eficiência,  o  aparelho  MAPLEB
MP11 permite  embelezar  as  unhas,  tratar  calosidades,  remover  a  pele  morta,  polir  e
abrilhantar as unhas, tratar unhas encravadas, etc. Os tratamentos às mãos e pés serão
realizados com elevada segurança e eficácia.

CARACTERÍSTICAS:
• Sem  ruído,  vibração  ou  aquecimento  após
longa utilização;
• Sistema rápido para mudança de acessórios,
sem uso de ferramenta adicional;
• Bloqueio de acessórios por sistema de torção;
• Controlo de velocidade manual ou com pedal;
• Regulação suave da velocidade;
• Inversão do sentido de rotação;
• Protecção automática de sobrecarga;

• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz;
• Potência (máx.): 35W;
• Rotações (máx.): 30.000 rpm;
• Dimensões (mm): 75x124x150;
• Peso: 960g

• Sistema  rápido  para
mudança de acessórios,
sem  uso  de  ferramenta
adicional;

• Inclui  4  acessórios  (é
possível  adquirir  outros
modelos  de  acessórios
para diversas funções).
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Aparelho MAPLEB MP85
◄Índice Ref. JD8500

MANICURA

PEDICURA

Através  de  um funcionamento  com grande  precisão  e  eficiência,  o  aparelho  MAPLEB
MP85 permite  embelezar  as  unhas,  tratar  calosidades,  remover  a  pele  morta,  polir  e
abrilhantar as unhas, tratar unhas encravadas, etc. Os tratamentos  serão realizados com
elevada segurança e eficácia.

CARACTERÍSTICAS:
• Sem  ruído,  vibração  ou  aquecimento  após
longa utilização;
• Micromotor com escovas de carvão;
• Bloqueio de acessórios por sistema de torção;
• Controlo de velocidade manual ou com pedal;
• Regulação suave da velocidade;
• Inversão do sentido de rotação, com atraso de
2 segundos para proteção do motor;
• Protecção automática de sobrecarga;

• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz;
• Potência (máx.): 65W;
• Rotações (máx.): 35.000 rpm;
• Dimensões (mm): 81x120x180;
• Peso: 1,25Kg

• Sistema rápido para mudança
de  acessórios,  sem  uso  de
ferramenta adicional;

• Inclui 4 acessórios (é possível
adquirir  outros  modelos  de
acessórios  para  diversas
funções).

• Regulação  suave  da
velocidade;
• Inversão  do  sentido  de
rotação,  com  atraso  de  2s
para proteção do motor;

• Controlo  de  velocidade
manual ou com pedal;
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Aparelho MAPLEB MP65

◄Índice Ref. JD6500

MANICURA

PEDICURA

O  MAPLEB  MP65 é  o  equipamento  mais  versátil  desta  série.  Com  três  funções
incorporadas, micromotor para acessórios diversos, colector de sujidade por aspiração e
luz  UV  para  polimerização  e  secagem  de  unhas,  é  uma  forma  mais  económica  para
rentabilizar todo o tipo de trabalho relacionado com manicura e pedicura. Através de um
funcionamento  com  grande  precisão  e  eficiência,  o  aparelho  MAPLEB  MP65 permite
embelezar as unhas, tratar calosidades, remover a pele morta, polir e abrilhantar as unhas,
tratar unhas encravadas, etc. Os tratamentos às mãos e pés serão realizados com elevada
segurança e eficácia.

CARACTERÍSTICAS:

MAPLEB MP65 Ref. JD6500

• Três  funções:  Micromotor;  Colector  de
sujidade e Luz UV;
• Sem  ruído,  vibração  ou  aquecimento  após
longa utilização;
• Bloqueio de acessórios por sistema de torção;
• Regulação suave da velocidade;
• Inversão do sentido de rotação;

• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz;
• Potência: 85W (Motor - 4W~9W; Lâmp. 
UV - 3x9W; Ventoinha - 20~25W);
• Rotações (máx.): 30.000 rpm máx.;
• Dimensões (mm): 290x280x130;
• Peso: 2,25Kg

• Inclui  4  acessórios  (é  possível  adquirir
outros  modelos  de  acessórios  para
diversas funções).
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Aparelho Fundidor de Parafina - JS1000

◄Índice Ref. JS1000

Este fundidor de parafango/parafina
é de fácil  utilização e tem elevada
eficiência.
A  Máscara  de  Parafango  é
equilibrante  e  remineralizante,  é
autoionizável,  promovendo  a
transmineralização  dos  princípios
activos  do  fango  marinho  para  o
tecido,  através  da  ação  térmica  e
oclusiva da parafina cosmética.

O resultado é uma pele equilibrada,
com  a  secreção  sebácea
controlada,  adstringência de óstios
dilatados  e  uma  boa  redução  da
hiperemia, tornando-a mais clara. É
um  tratamento  completo  que,  ao
mesmo  tempo  que  equilibra  a
oleosidade, hidrata e acalma.

FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO
1.Posicionar o aparelho da forma mais indicada

para a sua utilização.
2.Uma  quantidade  que  ocupe  metade  do

fundidor  é  suficiente  para  realizar  um
tratamento.

3.Ligar o cabo à corrente elétrica ao aparelho e
a uma tomada de corrente elétrica.

4.Rode  o  Botão  para  ligar  o  aparelho,  o
indicador luminoso acende-se.

5.Rode  o  Botão  para  a  área  vermelha  para
derreter a parafina ou o parafango. Depois de
a parafina ou o parafango atingirem o ponto
de  consistência  pretendido,  rode  o  Botão
para a posição intermédia.

6.Quando o indicador luminoso ficar  verde,  o
aparelho está pronto a usar, e a temperatura
ronda os 55 +/-1ºC.

7.Desligar a ficha com o cabo de alimentação
da tomada  de  corrente  elétrica  no  final  do
tratamento.

8.Arrumar o aparelho num local seguro.

• Manusear  com  precaução  todas  as  partes  ou  peças  da
aparelho.

• O  aparelho  pode  se  limpo  regularmente  com  um  pano
macio  ligeiramente  humedecido.  Nunca  deixe  verter
qualquer  líquido  para  o  aparelho  (em  caso  de  isso
acontecer solicite a verificação por serviço técnico).

• Em caso de o aparelho não ligar deve verificar se o cabo de
alimentação está bem conectado e também o estado do
fusível, depois de desligar o cabo da tomada elétrica.

PRECAUÇÕES
• Nunca  ligue  o  aparelho  sem  ter  colocado  a  quantidade

mínima de produto.
• Aplique com um pincel uma pequena porção de parafina ou

parafango  na  parte  interna  do  pulso  para  testar  a
temperatura antes de iniciar o tratamento.

• Não execute o tratamento em áreas da pele que tenham
queimaduras, lesões ou feridas.

• Nunca  efetue  qualquer  operação  de  limpeza  ou
manutenção com o aparelho ligado à corrente elétrica.

• Em  caso  de  dúvida,  deve  ser  consultada  uma  pessoa
especializada.

Exemplo de tratamento para mãos:
1. Lave as mãos, retire todos os ornamentos. Verifique se a temperatura é indicada para a pele.
2. Afaste os dedos e mergulhe as mãos no parafango/parafina. Retire após 2 ou 3 segundos.
3. Repita a operação acima 4 a 6 vezes. Após os procedimentos anteriores o produto (parafina/parafango)

solidifica-se.
4. Envolva as mãos com um par de luvas próprias, mantenha a temperatura para que os poros absorvam

o produto.
5. Após 15 a 20 minutos retire as luvas. Romova a máscara de parafango/parafina. A pele das mãos

ficará suave e macia.

CARACTERÍSTICAS:

Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz.
Potência/Consumo máx.: 120 W
Temperatura: 50-70ºC

Dimensões: 235mmx320mmx190mm
Peso aprox.: 2 Kg
Capacidade máx.: 1,2Kg
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HIDRALEB Purify Body SPA

◄Índice Ref. IDFS

O tratamento HidraLeb é uma forma muito simples e fácil  para
ajudar  à  desintoxicação  corporal.  Esta  simplicidade  envolve  a
imersão dos pés numa bacia com água. A Hidraleb é similar a
uma banheira de pés. Contém um elemento duplo que reage com
água salinizada para a ionizar dentro da bacia de pés. Quando o
aparelho  é  activado  é  gerada  uma  corrente  biomagnética
semelhante à de um ser vivo.
Quando ficamos  em  contacto  com  esta  corrente  biomagnética
através de nossos mãos ou pés, o campo magnético dentro da
HidraLeb  interage  com  nosso  próprio  campo  magnético  para
reequilibrar e reenergizar nosso sistema.

O HidraLeb pode ser descrito como um aparelho para desintoxicação porque a resposta para o re-equilíbrio
corporal é conseguida pela eliminação do excesso de toxinas através dos rins, do fígado, dos intestinos e da
pele após o tratamento. Consequentemente o cliente experimentará os efeitos benéficos de uma experiência
de desintoxicação.

CARACTERÍSTICAS:

Informação Técnica:
Alimentação: 230 V ~50Hz
Intensidade máx.: 4 A
Potência/Consumo: 60 W
Intensidade de saída de micro-corrente: 60 V
Corrente de trabalho: < 2 mA
Tensão de trabalho: 15V
Dimensões: 52 x 43 x 27.5cm
Peso apróx.: 3.5kg

Benefícios para:

Padrão de sono; Textura da pele; Metabolismo geral;  Funcionamento do fígado e dos rins;  Concentração;
Condição do cabelo; Açúcar no sangue; Níveis de acidez; Pressão arterial; Níveis de Colesterol; Desequilíbrio
da tiróide.

Inicio do Tratamento Após 30 minutos de Tratamento

Activador:
Vida útil: 15 Horas = 20 a 40 utilizações (25-30 minutos/utilização).
Obs.: O tempo de vida útil do activador depende do pH da água a da sua composição geral.
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BRONZISPRAY

◄Índice Ref. 5590

CARACTERÍSTICAS:

• Viscosidade máx.: 3000 mPas
• Tensão: 230 V ~
• Consumo de energia: 350 W
• Potência de atomização: 105 W
• Quantidade máx, fornecida 0-270 ml/min.

• Isolamento duplo:
• Nível de intensidade sonora: 80 dB (A)
• Nível de vibração: < 2,5 m/s2
• Comprimento do tubo flexível: 1,70 m
• Peso: 3,0kg

Unidade central
Pistola pulverizadora/difusora
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	Ref. 9009EA
	BANCO BP09A

	Ref. 9017EA
	CADEIRA CB17A
	Amortecedor a Gás
	Cor: Branca
	Dimensões:
	Altura min. (acento) - 48 cm
	Altura máx. (acento) - 67 cm
	Diâmetro (acento) - 36 cm
	Amortecedor a Gás
	Cor: Branca
	Dimensões:
	Altura min. (acento) - 48 cm
	Altura máx. (acento) - 67 cm
	Diâmetro (acento) - 36 cm


	Ref. 9025
	CADEIRA CB25
	CADEIRA CB25
	Amortecedor a Gás
	Cor (encosto): Castanha
	Cor (estofo): Castanha ou branca
	Dimensões:
	Altura min. (acento) - 44 cm
	Altura máx. (acento) - 57 cm
	Diâmetro (acento) - 44 cm
	Peso: 7 Kg
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