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MARQUESA MS2
◄Índice Ref. 0130

Possibilidade de 
furo facial e tampo 
almofadado.

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa com 2 corpos

• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Encosto regulável em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
• Estofo confortável sobre espuma com 4cm de espessura.
• Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
• Possibilidade de adaptar almofada (AM1).
• Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
• Porta-rolo incorporado.
• Dimensões:

Altura - 780mm
Largura - 600mm
Comprimento - 1800mm.

• Peso aprox.: 30Kg.
• Caixa de cartão: 

1830 x 220 x 650mm
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MARQUESA MS2R
◄Índice Ref. 0129

Possibilidade de furo 
facial e tampo 
almofadado.

A Marquesa MS2R é fabricada com uma estrutura reforçada para satisfazer os requisitos
dos profissionais mais exigentes.

A  sua  robustez  permite  realizar  tratamentos  de massagens  e  outros  que  requerem um
trabalho mais enérgico.

As medidas da MS1R podem ser adaptadas (mediante pedido do profissional e estudo da
Jambel), de forma a que a Marquesa corresponda as necessidades dos profissionais. 

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa com 2 corpos reforçada e Almofada AM1 (opcional)

• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Encosto regulável em todas as posições através de sistema mecânico autoblocante.
• Estofo confortável sobre espuma com 6cm de espessura.
• Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente).
• Possibilidade de adaptar almofada (AM1).
• Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
• Porta-rolo incorporado.
• Dimensões:

Altura - 780mm
Largura - 600mm
Comprimento - 1800mm.

• Peso aprox.: 30Kg.
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MARQUESA MS3
◄Índice Ref. 0132

Possibilidade de adaptar 
almofada (AM1) e apoios de
braços (AB1).

Possibilidade de furo facial e
tampo almofadado.

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa c/ 3 corpos

• Estrutura em tubo quadrado (100x100mm) e rectangular (50x30mm) c/ construção 
robusta.

• Pintura termoendurecível.
• 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 adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
• Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
• Porta-rolo de papel incorporado.
• Dimensões:

Altura - 780mm
Largura - 600mm
Comprimento - 1750mm.

• Peso aprox.: 40Kg.
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MARQUESA MS3P
◄Índice Ref. 0198

Possibilidade de adaptar 
almofada (AM1) e apoios de
braços (AB1).

Possibilidade de furo facial e
tampo almofadado.

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa c/ 3 corpos para Estética e Podologia

• Estrutura em tubo quadrado (100x100mm) e rectangular (50x30mm) c/ construção 
robusta.

• Pintura termoendurecível.
• 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 adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
• Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
• Porta-rolo de papel incorporado.
• Dimensões:

Altura - 780mm
Largura - 600mm
Comprimento - 1750mm.

• Peso aprox.: 40Kg.
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MARQUESA MS3E
◄Índice Ref. 0132E

Possibilidade de adaptar 
almofada (AM1) e apoios de 
braços (AB1).

Possibilidade de furo facial e 
tampo almofadado.

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa c/ 3 corpos

• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• 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 adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
• Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
• Porta-rolo de papel incorporado.
• Dimensões:

Altura - 780mm
Largura - 600mm
Comprimento - 1800mm.

• Peso aprox.: 32Kg.
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MARQUESA MS2PDE
◄Índice Ref. 0130PDE

Possibilidade de adaptar 
almofada (AM1) e apoios de 
braços (AB1).

Possibilidade de furo facial e 
tampo almofadado.

CARACTERÍSTICAS:

Marquesa c/ 2 corpos fixar parede

• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• 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 adaptar almofada (AM1) e apoios de braços (AB1).
• Possibilidade de furo facial e tampo almofadado.
• Porta-rolo de papel incorporado.
• Dimensões:

Altura - 780mm
Largura - 600mm
Comprimento – 1850mm.

• Fechada
Altura – 720mm
Largura – 150mm
Comprimento - 18500mm

• Peso aprox.: 32Kg.
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Banqueta BQ1
◄Índice Ref. 0148

CARACTERÍSTICAS:

BANQUETA mod. BQ1

• Estrutura tubular c/ 
construção muito 
resistente.

• Pintura 
termoendurecível.

• Degraus com tela anti-
derrapante.

Dimensões:
• Altura - 350mm
• Largura - 350mm
• Profundidade - 

370mm.
Peso aprox.: 3,5Kg.

Apoio Pedicure AP1
◄Índice Ref. 0149

CARACTERÍSTICAS:

APOIO PEDICURE mod. AP1

• Estrutura tubular c/ 
construção muito resistente.

• Pintura termoendurecível.
• Napa de boa qualidade 

(impermeável, facilmente 
lavável e resistente).

Dimensões:
• Altura máx. (reg.) - 400mm
• Largura (Pé) - 250mm
Peso  aprox.: 2,5Kg.
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MESAS MP2/MP3
◄Índice Ref. 0137 / 0138

CARACTERÍSTICAS:

Mesa de Apoio para aparelhos com 2 e 3 prateleiras

• Permitem a organização de diversos aparelhos de tratamento.
• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Prateleiras em fórmica branca.
• Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.
• Equipadas com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.

Dimensões:
MP2 (Ref. 0137)
Altura - 830mm
Largura - 550mm
Fundo - 400mm.
• Peso aprox.: 10Kg.

MP3 (Ref. 0138)
Altura - 935mm
Largura - 550mm
Fundo - 400mm.
• Peso aprox.: 15Kg.
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GAVETA p/ Mesas de Apoio - GVT1
◄Índice Ref. 0139

CARACTERÍSTICAS:

 Construção em madeira laminada de 15 mm de 
espessura.

 Aplicada em estrutura metálica.

Dimensões (interior):

Altura - 65 mm
Largura - 410 mm
Fundo - 260mm.

Equipamentos onde pode ser aplicada a Gaveta:

Mesa MP2 Mesa MP3 Mesa MM1
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MESA MM1
◄Índice Ref. 0150

CARACTERÍSTICAS:

Mesa de Apoio para aparelhos com 3 prateleiras + Móvel

• Permite a organização de diversos aparelhos de tratamento.
• Móvel para a organização de produtos e acessórios.
• Estrutura tubular c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Prateleiras e móvel em fórmica branca.
• Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.
• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
• Dimensões:
Altura - 1300mm
Largura - 550mm
Fundo - 400mm.
• Peso aprox.: 25Kg.
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COLUNA CA1
◄Índice Ref. 0136

CA 1 + Lupa

CARACTERÍSTICAS:

Coluna para aparelhos com 4 prateleiras + Electrificação

• Permite a organização de diversos aparelhos de tratamento.
• Suporte para Lupa ou Candeeiro.
• Estrutura em tubo quadrado c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Prateleiras em vidro lapidado castanho fumado, muito resistentes.
• Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.
• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
• Electrificada com tomadas eléctricas para 4 aparelhos.
• Dimensões:
Altura - 1315mm
Largura - 520mm
Fundo - 500mm
• Peso aprox.: 30Kg.
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COLUNA CA2
◄Índice Ref. 0167

MODULE MDL06
Ref. 0176A

CA2 + VZ3 + MT2 + LP

CARACTERÍSTICAS:

CA2 - Coluna para aparelhos com prateleira + Electrificação

• Permite a organização de diversos aparelhos de tratamento.
• Suporte para Lupa ou Candeeiro, Vaporizador e Aparelho.
• Estrutura em tubo quadrado c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Prateleira para aparelho.
• Gaveta para acessórios.
• Fabricada com materiais resistentes e fáceis de limpar.
• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
• Electrificada com tomadas eléctricas para 4 aparelhos.
• Dimensões (sem aparelhos):
Altura - 1005mm
Largura - 730mm
Fundo - 520mm
• Peso aprox.: 25Kg.
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GRUPO GM2
◄Índice Ref. 4206

com cadeira CB2 (suplemento)

CARACTERÍSTICAS:

GRUPO P/ MANICURE/PEDICURE

• Apoio de pés com distância e altura reguláveis.
• Com 3 gavetas e assento almofadado.
• As cores standard são a branca, amarela e a azul (outras cores por consulta prévia).
• Dimensões:
Altura c/ encosto - 800mm
Altura (assento) - 500mm
Largura - 400mm
Fundo (máx.) - 800mm.
• Peso aprox.: 25Kg.

• Apoio completo para tratamentos de manicure e pedicure.
• Projectado com base na experiência de diversos profissionais.
• A construção é robusta e design muito agradável, o qual proporciona uma mais-valia ao

local de trabalho.
• A ergonomia um aspecto valioso. O trabalho será efectuado com o maior conforto.
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GRUPO GP1
◄Índice Ref. 4201

CARACTERÍSTICAS:

GRUPO PARA PEDICURE/MANICURE

• Base com cadeira regulável.
• Distância regulável por deslizamento.
• Móvel com 3 gavetas e apoio almofadado.
• Suporte para banheira podal.
• Suporte para lupa ou candeeiro (não incluído lupa/candeeiro).
• Poltrona para cliente (regulável).
• A Lupa ou Candeeiro são equipamentos opcionais.
• As cores standard são a branca (outras cores por consulta prévia).

MOD. REF. Largura Comprimento Altura Peso

GP1 4201 65 cm 210 cm 120 cm 50 Kg

• Apoio completo para tratamentos de manicure e pedicure.
• Projectado com base na experiência de diversos profissionais.
• A construção é robusta e design muito agradável, o qual proporciona uma mais-valia ao

local de trabalho.
• A ergonomia um aspecto valioso. O trabalho será efectuado com o maior conforto, o

que é um aspecto valioso. O trabalho será efectuado com o maior conforto, tanto para a
profissional como para a cliente.
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MESAS PARA MANICURE MMS1 / MMA1
◄Índice

• Facilidade de arrumação.

• Móvel c/ gavetas pode ser
colocado à direita ou à 
esquerda da profissional 
(pedido na encomenda).

CARACTERÍSTICAS:

Mesa para Manicure sem aspiração
Ref. 7704 - Mod. MMS1

Mesa para Manicure com aspiração
Ref. 7702 - Mod. MMA1

• Móvel com 4 gavetas para a organização de produtos e acessórios.
• Estrutura c/ construção muito resistente.
• Tampo, móvel e gavetas em madeira laminada branca.
• Fabricadas com materiais resistentes e fáceis de limpar.
• Suporte para Lupa/Candeeiro.
• Suporte para Toalha.
• Taça para unhas.
• Apoio almofadado.
• Equipado com 6 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
• Dimensões (montada):
Altura - 745mm
Largura - 1060mm
Fundo - 480mm.
• Peso aprox.: 30Kg.

OBS.: Lupa/Candeeiro não incluído
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BANCO DE POSTURA ERGONÓMICO BPE1
◄Índice Ref. 0165

• Postura adequada de trabalho.

CARACTERÍSTICAS:

Banco de Postura Ergonómico Ref. 0165 - Mod. BPE1

• Estrutura c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível..
• Napa de boa qualidade (impermeável, facilmente lavável e resistente)..
• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
• Sistema de regulação em altura, 3 posições.
• Assento regulável, permitindo melhor postura da coluna.
• Opções:
• Outras cores disponíveis mediante catálogo.
• Possibilidade de fixadores.
• Dimensões :
Altura:  Máxima – 660mm, Média – 630mm, Mínima - 600mm
Largura - 510mm
Comprimento - 700mm.
• Peso aprox.: 9,5Kg.
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Bancos / Cadeiras
◄Índice

Ref. 0159 CADEIRA - Mod. CB2 Ref. 0161 CADEIRA - Mod. CC2 Ref. 0164 CADEIRA - Mod. CL2

CARACTERÍSTICAS:
Amortecedor a Gás
Volume: 0,20 m3
Peso: 10 Kg.

Amortecedor a Gás
Volume: 0,22 m3
Peso : 11 Kg.

Amortecedor a Gás
Volume: 0,22 m3
Peso : 11 Kg.

Cores: Branca. Cores: Branca. Cores: Branca.

CADEIRA 3000
◄Índice Ref. 4121

CARACTERÍSTICAS:

CADEIRA ERGONÓMICA mod. 3000

• Cadeira de costa alta 
com braços.

• Pé com rodízios ou 
niveladores fixos.

• Rotativa e inclinação 
regulável.

• Amortecedor a Gás.

Cores: Branca.

Dimensões:
• Altura - 1230mm
• Largura - 620mm
• Comprimento - 

620mm

Volume aprox.: 0,50 
m3

Peso aprox.: 21Kg.
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APARELHOS
• cera + esterilização
• aparelhos simples + multifunções
• man./ped. + depil. eléct. + corpo

Índice
Fundidor de Cera MINILEB ML2/1 ---------------------------------------------------
Fundidores de Cera p/ Latas ----------------------------------------------------------
Esterilizador a Calor STERILEB ST3 ------------------------------------------------
Autoclave HYDRA 100 ------------------------------------------------------------------
Alta-Freq. ALFALEB AT2 ---------------------------------------------------------------
Brossage/Peeling BROSLEB BS2 ----------------------------------------------------
Aspiração/Pulverização ARLEB CE2 ------------------------------------------------
Combinado 2 trat. (Ar + Brossage) COMBILEB CB2 ----------------------------
Combinado 2 trat. (Galv. + Estimul.) COMBILEB CB2 --------------------------
Combinado 3 trat. (Alta-Freq. + Ar + Brossage) COMBILEB CB3 -----------
Combinado 3 trat. (Alta-Freq. + Galv. + Estimul.) COMBILEB CB3 ---------
Multitratamentos (5 sectores) MULTILEB MT2 -----------------------------------
Sistema Modular (MT2 + VZ3 + LP + CA2) MODULE MDL06 ----------------
Depilador p/ filamento (electrocoagulação) DEPILEB TM2 --------------------
Depilador p/ filamento (Multiblend/Autosense) DEPILEB BL1 ----------------
Depilador p/ filamento + Sonda (Multiblens + Sonda) DEPILEB BL2 -------
Aparelho p/ Manicura /Pedicura MAPLEB MP1-----------------------------------
Aparelho p/ Manicura /Pedicura MAPLEB MP1B --------------------------------
Aparelho p/ Manicura /Pedicura PODO AIR PA-30 -----------------------------
Aparelho p/ Estimulação muscular (4 saídas) STIMUL BD4 ------------------
Aparelho p/ Estimulação muscular (8 saídas) STIMUL BD8D ----------------
Aparelho p/ Ionoforese e Estimulação(2 saídas) FISIOLEB FL2 ------------
Drenagem Linfática (c/ ventosas) DRENLEB DL2 -------------------------------
Sacos Isotérmicos | Termosaunas ---------------------------------------------------
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Fundidores de Cera Minileb ML2/1
◄Índice

MINILEB ML2/1 - Ref. 0104

CARACTERÍSTICAS:

• Caixa metálica termolacada.
• Capacidade total: 2l.
• Filtro removível.
• Controlo de temperatura: Termostato eléctrico.
• Piloto sinalizador do funcionamento do termostato.
• Resistência blindada.
• Fusível de protecção.

• Cor: Branca
• Tensão de Alimentação: 230V~50Hz.
• Potência/Consumo: 600W máx.
• Fusível: 4A.
• Dimensões:

Altura - 95mm
Largura - 300mm
Profundidade - 335mm.

• Peso aprox.: 4Kg.

FUNDIDORES PARA LATAS DE CERA:
◄Índice

Minileb ML4 - Ref. 0102 Minileb ML8 - Ref. 0106

CARACTERÍSTICAS:

Minileb ML4 Minileb ML8
• Caixa metálica termolacada.
• Capacidade total: 400 ml
• Controlo de temperatura: Termostato eléctrico.
• Piloto sinalizador do funcionamento do termostato.
• Tensão de Alimentação - 230V~/50Hz.
• Potência/Consumo - 100 W.
• Dimensões: 200x205x80 mm

• Caixa metálica termolacada.
• Capacidade total: 800 ml.
• Controlo de temperatura: Termostato eléctrico.
• Piloto sinalizador do funcionamento do termostato.
• Tensão de Alimentação - 230V~/50Hz.
• Potência/Consumo - 150 W.
• Dimensões: 200x190x180 mm
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Esterilizador STERILEB ST3
◄Índice Ref. 0110

Esterilizador P/ calor seco STERILEB ST3

O  STERILEB ST3 é ideal para efectuar a esterilização
de  instrumentos e  utensílios  que  possam  ser
contaminados por microorganismos nocivos.
O  STERILEB  ST3 efectua  a  esterilização  mediante  a
acção calorífica sobre os microorganismos, permitindo a
eliminação  de  germes  patogénicos,  incluindo  esporos
resistentes.
O STERILEB ST3 é composto por um receptáculo, que
contém dois elementos caloríficos, e está dotado duma
porta de vidro temperado. É aconselhável a utilização de
um  produto  químico  para  desinfecção  dos
utensílios/instrumentos  antes  da  sua  colocação  no
STERILEB ST3. Assim, fica garantido um elevado nível
de esterilização.

CARACTERÍSTICAS:

 Tabuleiro e base amovíveis
 Temporizador automático c/ aviso sonoro de 

corte
 Temperaturas: >200ºC
 Porta de vidro temperado
 Cor: Castanho metalizado

 Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz.
 Potência/Consumo: 950W
 Dimensões: 390mm x 230mm x 210mm
 Peso aprox.: 3,6 Kg

* O modelo / design pode alterar

Autoclave Hydra 100
◄Índice Ref. 3301

Modelo Hydra 100 automatic 
Podemos  definir  a  esterilização  como sendo  a  destruição  de

todas as formas de vida microbiana, desde as bactérias, os vírus, os
esporos e os fungos.

As autoclaves são seguras e simples de utilizar  para realizar
uma  esterilização de elevado nível.

O  vapor  saturado  húmido  (vapor  carregado  de  gotículas  de
água) é utilizado nas autoclaves. Pode destruir os mais resistentes
esporos secos numa exposição relativamente curta.

A sua facilidade na acção de esterilização é devida à perfeita
distribuição do calor a à acção do vapor saturado, realizando assim
a troca  de  calor  com o material  a  ser  esterilizado.  Alcançando a
temperatura correcta os instrumentos ficam sujeitos a um ambiente
de vapor saturado durante um determinado tempo. Esta é a forma
como a esterilização é segura e rapidamente garantida.
As  autoclaves  são  utilizadas  para  efectuar  a  esterilização  de
instrumentos diversos,  vidros,  tecidos,  líquidos e outros materiais.
Sendo  uma  das  suas  vantagens  a  possibilidade  de  utilizar  uma
gama muito diversa de materiais para serem sujeitos ao processo de
esterilização de alto nível.

Esterilização por calor húmido

A  HYDRA 100 é uma autoclave fácil
de  usar,  segura  para  o  utilizador  e
muito eficaz nas suas funções. É um
aparelho  útil  para  esterilizar
instrumentos  e  materiais  que  sejam
capazes de ser esterilizados a 125ºC
em 15 minutos.
Não  tem  sistema  de  vácuo  para
secagem automática.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• Cor: Branca/Creme.
• Cesto de aço inox.
• Água destilada.
• 1 ciclo 125ºC - 15 m.
• Pressão de trabalho - 1,6 / 1,7 bar.
• Capacidade - 9 Litros.
• Tensão de Alimentação: 230V / 50Hz | Potência/Consumo: 1500 Watt.
• Fusível de 8A.
• Dimensões: 25 x 29 x 38 cm.
• Peso: 18Kg.
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ALFALEB AT2
◄Índice

Ref. 0121

O ALFALEB AT2 é  um aparelho de alta-frequência com elevada eficácia  e segurança.
Possui  um  circuito  electrónico  de  grande  precisão  e  elevada  frequência,  garantindo  a
regulação suave da potência.

CARACTERÍSTICAS:

ALFALEB AT2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra 

perturbações electromagnéticas e 
interferências de radiofrequência).

• Circuito electrónico de grande precisão e 
levada frequência.

• Regulação suave da potência.
• Punho porta-eléctrodos fabricado em 

material de alto isolamento (PVC), com 
elevada resistência dieléctrica.

• Cinco eléctrodos para a realização de 
diversos tratamentos.

• Simbologia de fácil compreensão.
• Caixa em plástico (ABS) de alto impacto.
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de 

elevada resistência térmica.

• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz
• Potência/Consumo: 15W
• Fusível: 250mA
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
• Peso aprox.: 2,5Kg
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BROSLEB BS2
◄Índice

Ref. 0123

Funções:
• Brossage / Peeling

O  BROSLEB  BS2 é  um  aparelho  funcional  e  torna-se  uma  opção  prática  e  económica  para
qualquer Gabinete de Estética.
O BS2 tem um controlo electrónico para regular com suavidade a velocidade do motor e inverter o
sentido de rotação.

CARACTERÍSTICAS:

BROSLEB BS2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Circuito electrónico de grande precisão e elevada eficiência.
• Regulação suave da rotação.
• Inversor do sentido de rotação.
• 4 escovas para a realização de diversos tratamentos faciais e corporais.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
• Potência/Consumo: 10W
• Fusível: 250mA
Dimensões:
Altura – 110mm Largura – 355mm Profundidade – 320mm
Peso aprox.: 3Kg
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ARLEB CE2
◄Índice

Ref. 0122

Funções:

• Aspiração / Pulverização 

O ARLEB CE2 é um aparelho funcional e torna-se uma opção prática e económica para qualquer
Gabinete de Estética.
O CE2 tem um dispositivo para regular com suavidade a força de sucção.

CARACTERÍSTICAS:

ARLEB CE2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Regulação suave da potência de sucção.
• 2 ventosas para sucção.
• 2 frascos pulverizadores.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
• Potência/Consumo: 95W
• Fusível: 1,5A
• Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade – 320mm
Peso aprox.: 3,5Kg
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COMBILEB CB2
◄Índice

Ref. 0170

Funções:

• Aspiração / Pulverização
• Brushing / Peeling

O  COMBILEB  CB2 é  um  aparelho  fabricado  por  método  tecnológico  de  integração
electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos
de rosto.  Sendo um aparelho  funcional,  torna-se  uma opção prática e económica para
qualquer Gabinete de Estética.

CARACTERÍSTICAS:

COMBILEB CB2 - Ref. 0170

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra 

perturbações electromagnéticas e 
interferências de radiofrequência).

• Desempenho multifuncional.
• Construção compacta.
• Sectores c/ comandos independentes.
• Indicação luminosa em cada sector.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Regulação suave da intensidade de cada 

sector.
• Acessórios para a realização de diversos 

tratamentos faciais.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto 

(HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de 

elevada resistência térmica.

• Tensão de Alimentação: 220V/50Hz
• Potência/Consumo: 175W
• Fusível: 1,5A
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
• Peso aprox.: 4Kg
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COMBILEB CB2
◄Índice

Ref. 0171

Funções:

• Galvânicas / Ionoforese
• Desincrustação
• Electroestimulação Facial

O  COMBILEB  CB2 é  um  aparelho  fabricado  por  método  tecnológico  de  integração
electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos
de rosto.  Sendo  um aparelho  funcional,  torna-se  uma opção prática  e  económica  para
qualquer Gabinete de Estética.

CARACTERÍSTICAS:

COMBILEB CB2 - Ref. 0171

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra 

perturbações electromagnéticas e 
interferências de radiofrequência).

• Desempenho multifuncional.
• Construção compacta.
• Sectores c/ comandos independentes.
• Indicação luminosa em cada sector.
• Indicação digital em galvânicas.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Regulação suave da intensidade de cada 

sector.
• Acessórios para a realização de diversos 

tratamentos faciais.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto 

(HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de 

elevada resistência térmica.

• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
• Potência/Consumo: 15W
• Fusível: 0,25A
• Corrente DC: 0 - 9,9mA
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm.
• Peso aprox.: 3,5Kg
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COMBILEB CB3
◄Índice

Ref. 0172

Funções:

• Alta-Frequência
• Aspiração / Pulverização
• Brossage / Peeling

O  COMBILEB  CB3 é  um  aparelho  fabricado  por  método  tecnológico  de  integração
electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos
de rosto.  Sendo um aparelho  funcional,  torna-se  uma opção prática e económica para
qualquer Gabinete de Estética.

CARACTERÍSTICAS:

COMBILEB CB3 - Ref. 0172

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra 

perturbações electromagnéticas e 
interferências de radiofrequência).

• Desempenho multifuncional.
• Construção compacta.
• Sectores c/ comandos independentes.
• Indicação luminosa em cada sector.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Regulação suave da intensidade de cada 

sector.
• Acessórios para a realização de diversos 

tratamentos faciais.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto 

(HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de 

elevada resistência térmica.

• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
• Potência/Consumo: 187W
• Fusível: 1,5A
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
• Peso aprox.: 5Kg
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COMBILEB CB3
◄Índice

Ref. 0173

Funções:

• Alta-Frequência
• Galvânicas / Ionoforese
• Desincrustação
• Electroestimulação Facial

O  COMBILEB  CB3 é  um  aparelho  fabricado  por  método  tecnológico  de  integração
electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos
de rosto.  Sendo um aparelho  funcional,  torna-se  uma opção prática e económica para
qualquer Gabinete de Estética.

CARACTERÍSTICAS:

COMBILEB CB3 - Ref. 0173

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra 

perturbações electromagnéticas e 
interferências de radiofrequência).

• Desempenho multifuncional.
• Construção compacta.
• Sectores c/ comandos independentes.
• Indicação luminosa em cada sector.
• Indicação digital em galvânicas.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Regulação suave da intensidade de cada 

sector.
• Acessórios para a realização de diversos 

tratamentos faciais.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto 

(HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de 

elevada resistência térmica.

• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
• Potência/Consumo: 30W
• Fusível: 0,25A
• Corrente DC: 0 - 9,9mA
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
• Peso aprox.: 4,5Kg
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MULTILEB MT2
◄Índice

Ref. 0124

Funções:

• Alta-Frequência
• Aspiração / 

Pulverização
• Brossage / Peeling
• Galvânicas / Ionoforese
• Desincrustação
• Electroestimulação 

Facial

O  MULTILEB  MT2 é  um  aparelho  fabricado  por  método  tecnológico  de  integração
electrónica, o qual, permite reunir várias funções para a execução de diversos tratamentos
de rosto.  Sendo  um aparelho  funcional,  torna-se  uma opção prática  e  económica para
qualquer Gabinete de Estética.

CARACTERÍSTICAS:

MULTILEB MT2
• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações 

electromagnéticas e interferências de 
radiofrequência).

• Desempenho multifuncional.
• Construção compacta.
• Sectores c/ comandos independentes.
• Indicação luminosa em cada sector.
• Indicação digital em galvânicas.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Regulação suave da intensidade de cada 

sector.
• Acessórios para  tratamentos faciais.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada 

resistência térmica.

• Tensão de Alimentação: 220V/50Hz
• Potência/Consumo: 198W
• Fusível: 2A
• Corrente DC: 0 - 9,9mA
Dimensões:
Altura - 100mm
Largura - 385mm
Profundidade - 305mm
• Peso aprox.: 6,8Kg

30



MODULE MDL06
◄Índice Ref. 0176A

Coluna CA2
Ref. 0167

O  MODULE  MDL06 é  um
aparelho  fabricado  por
método  tecnológico  de
integração electrónica, o qual,
permite  reunir  várias funções
para a execução de diversos
tratamentos  de  rosto.  Sendo
um aparelho funcional,  torna-
se  uma  opção  prática  e
económica  para  qualquer
Gabinete de Estética.

CARACTERÍSTICAS:

MDL06 - Sistema Modular
Coluna CA2 + Vapleb VZ3 + Multileb MT2 + LP

• Permite a execução de todos os tratamentos faciais.
• Integração do Vapleb VZ3, do Multileb MT2 e da Lupa LP.
• Estrutura em tubo quadrado c/ construção muito resistente.
• Pintura termoendurecível.
• Prateleira para aparelho.
• Gaveta para acessórios.
• Fabricada com materiais resistentes e fáceis de limpar.
• Equipado com 4 rodas, permitindo uma fácil mobilidade.
• Electrificada com tomadas eléctricas para 4 aparelhos.
Dimensões (sem aparelhos):
Altura - 1005mm
Largura - 730mm
Fundo - 520mm
Peso aprox.: 25Kg.

Nota: As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, estando os modelos ou ref: sujeitas a
alterações sem aviso prévio.
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DEPILEB TM2 - Depilador por filamento / Electrocoagulação

◄Índice

Ref. 0112

O  DEPILEB  TM2 produz  uma
corrente  de  rádio-frequência  que
através  da  sua  acção  termolítica
provoca  a  electrocoagulação  no
folículo  piloso,  possibilitando  a
extracção do pêlo sem resistência.

A correcta  utilização do  DEPILEB
TM2 assegura  uma  elevada
eficácia  na  eliminação  dos  pêlos
não desejados, evitando cicatrizes,
queimaduras e sensação de dor.

O  DEPILEB  TM2 permite  várias
possibilidades  de  tratamentos:
Depilação  permanente  -
Coagulação  de  anomalias
cutâneas  benignas  -  Obliteração
de  pequenos  vasos  sanguíneos
bloqueados.

CARACTERÍSTICAS:

DEPILEB TM2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Interruptor para activar/desactivar a temporização automática.
• Alarme sonoro do início e do fim da descarga.
• Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).
• Pedal para controlo de tempo de descarga.
• Regulação suave de Nível (RF).
• Eléctrodo indiferente (Anodo).
• Punho porta-agulha (Needle Holder).
• Indicação luminosa dos comandos.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura - 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Alimentação - 230V~/50Hz
• Potência máx./Consumo - 25W
• Fusível - 250mA
• Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
Peso aprox.: 3,5Kg
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DEPILEB BL1 - Depilador por filamento – Autosense / Multiblend

◄Índice

Ref. 0120

Esta  versão  avançada  de
depilação,  utiliza  a  corrente
continua (electrólisis)  e a corrente
de  radiofrequência  (termólisis),
emitidas  separadamente  ou
misturadas (BLEND).

A correcta utilização do  DEPILEB
BL1 assegura  uma  elevada
eficácia  na  eliminação  dos  pêlos
não desejados, evitando cicatrizes,
queimaduras e sensação de dor. 

Os  múltiplos  modos  de
funcionamento  permitem  várias
possibilidades  de  tratamentos:
Depilação  permanente  -
Ionoforesis  -  Desincrustação  -
Coagulação  de  anomalias
cutâneas  benignas  -  Obliteração
de  pequenos  vasos  sanguíneos
bloqueados.

CARACTERÍSTICAS:

DEPILEB BL1

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI.
• Modo de funcionamento por comut.  rotativo.
• Interruptor  temporização automática.
• Alarme sonoro do início e do fim da descarga.
• 5 modos de funcionamento: DC-

DC/BLEND/DC-BLEND-RF/DC/BLEND-RF
• Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).
• Pedal para controlo de descarga (opcional).
• Regulação suave de Intens. (DC) e de Nível 

(RF).
• Punho porta-eléctrodo p/ ionoforese (Cátodo).
• Eléctrodo indiferente (Anodo).
• Punho porta-agulha (Needle Holder).
• Indicação luminosa dos diversos comandos.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura - 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada 

resistência térmica.

• Alimentação - 230V~/50Hz
• Potência máx./Consumo - 25W
• Fusível - 200mA.
• Corrente DC: 0 - 1,5mA
• Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
• Peso aprox.: 3,5Kg
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DEPILEB BL2 - Depilador por agulha – Autosense/Multiblend
◄Índice

Esta  versão  avançada  de
depilação,  utiliza  a  corrente
continua (electrólisis) e a corrente
de  radiofrequência  (termólisis),
emitidas  separadamente  ou
misturadas (BLEND).
A correcta utilização do DEPILEB
BL1 assegura  uma  elevada
eficácia  na  eliminação dos  pêlos
não  desejados,  evitando
cicatrizes,  queimaduras  e
sensação de dor. 
Os  múltiplos  modos  de
funcionamento  permitem  várias
possibilidades  de  tratamentos:
Depilação  permanente  -
Ionoforesis  -  Desincrustação  -
Coagulação  de  anomalias
cutâneas  benignas  -  Obliteração
de  pequenos  vasos  sanguíneos
bloqueados.
BL2 também está  equipado com
um  sector  para  Termoterapia
através de Sonda Térmica.

Depileb BL2 - Ref. 0720 Com Sonda Térmica

CARACTERÍSTICAS:

DEPILEB BL2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI.
• Modo de funcionamento por comutador rotativo.
• Interruptor para  temporização automática.
• Alarme sonoro do início e do fim da descarga.
• 5 modos de funcionamento: DC-DC/BLEND/DC-

BLEND-RF/DC/BLEND-RF
• Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).
• Pedal para controlo de descarga (opcional).
• Regulação suave de IntenS. (DC), Nível (RF).
• Punho porta-eléctrodo p/ ionoforese (Cátodo).
• Eléctrodo indiferente (Anodo).
• Punho porta-agulha (Needle Holder).
• Sonda Térmica.
• Indicação luminosa dos diversos comandos.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura - 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada 

resistência térmica.

• Alimentação - 230V~/50Hz
• Potência máx./Consumo - 130W
• Fusível - 1A
• Corrente DC: 0 - 1,5mA
• Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 450mm
Profundidade - 320mm
• Peso aprox.: 5Kg
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MAPLEB MP1 – Aparelho p/ manicura / pedicura
◄Índice Ref. 0127

O MAPLEB MP1 e  aparelho que
permite  tratar  mãos  e  pés  com
grande precisão e eficiência.
O  MP1 está  equipado  com
diversos  acessórios  necessários
para  a  realização  de  vários
tratamentos.
Com  este  aparelho  é  possível
embelezar  as  unhas,  tratar
calosidades,  remover  a  pele
morta,  polir  e  abrilhantar  as
unhas,  tratar  unhas  encravadas,
etc.
O  modelo  MP1  está  equipado
com um controlo electrónico para
regular  com  suavidade  a
velocidade do motor e inverter o
sentido de rotação.

CARACTERÍSTICAS:

MAPLEB MP1 - Ref. 0127

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Circuito electrónico de grande precisão e elevada eficiência.
• Regulação suave da rotação.
• Inversor do sentido de rotação.
• 6 acessórios. 2 de esmeril, 1 feltro, 1 safira, 2 porta carapuças.
• Possibilidade de aplicar outros modelos de acessórios.
• Caixa em plástico (ABS) de alto impacto.
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz
• Potência/Consumo máx.: 55W
• Fusível: 500mA
• Rotações: 12 - 20.000 RPM
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
Peso aprox.: 2,5Kg
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MAPLEB MP1B – Aparelho p/ manicura / pedicura
◄Índice Ref. 0127B

O  MAPLEB MP1B e o aparelho
que  permite  tratar  mãos  e  pés
com grande precisão e eficiência.
O  MP1B está  equipado  com
diversos  acessórios  necessários
à  realização  de  vários
tratamentos.
Com  este  aparelho  é  possível
embelezar  as  unhas,  tratar
calosidades,  remover  a  pele
morta,  polir  e  abrilhantar  as
unhas,  tratar  unhas  encravadas,
etc.
O  modelo  MP1B está  equipado
com um controlo electrónico para
regular  com  suavidade  a
velocidade do motor e inverter o
sentido de rotação.

     

CARACTERÍSTICAS:

MAPLEB MP1 - Ref. 0127B

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Circuito electrónico de grande precisão e elevada eficiência.
• Regulação suave da rotação.
• Inversor do sentido de rotação.
• 6 acessórios. 2 de esmeril, 1 feltro, 1 safira, 2 porta carapuças.
• Possibilidade de aplicar outros modelos de acessórios.
• Caixa em metálica.
• Cor/Aspecto - Branca.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 230V~/50Hz
• Potência/Consumo máx.: 55W
• Fusível: 500mA
• Rotações: 12 - 20.000 RPM

Dimensões:
• Altura – 100mm Largura – 200mm Profundidade – 190mm
• Peso aprox.: 2Kg
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Podo Air  – Aparelho p/ manicura / pedicura
◄Índice Ref. PA-30

O  podo air  PA30 é um aparelho
que permite tratar mãos e pés com
facilidade, precisão e eficiência.
O podo  air  PA30 está  equipado
com  uma  potente  turbina  de  ar
com  a  função  de
aspiração/sucção.
O podo air PA30 é fornecido com
diversos acessórios necessários à
realização de vários tratamentos.
Com  este  aparelho  é  possível
embelezar  as  unhas,  tratar
calosidades,  remover  a  pele
morta, polir e abrilhantar as unhas,
tratar unhas encravadas, etc.
Este  modelo  tem  um  controlo
eletrónico  para  regular  com
suavidade a velocidade do motor e
inverter o sentido de rotação.

     

CARACTERÍSTICAS:

Podo Air - Ref. PA30

Alimentação: 230 V / 50-60 Hz;
Turbina: 500 Watts ajustável, com excelente isolamento de som;
Dimensões do aparelho: 260x142x230 mm;
Peso: 4,2 kg;
Micromotor: velocidade ajustável 0-30.000 rpm;
Mudança rápida de acessórios;
Dimensões do punho:
Plástico: 122 mm, Ø = 21-28 mm;
Peso (punho): Plastico: 135g;
Contém:
Aparelho, punho c/ micromotor, suporte de punho, 1 saco-flitro, Pedal, Barra p/ cabo.
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STIMUL BD4
◄Índice

Ref. 0115

O  STIMUL  BD4  é  um
aparelho  para  estimulação
muscular.  O BD4 permite a
execução  de  diversos
tratamentos  utilizando
correntes  excitomotoras  de
baixa frequência.

O BD4 pode ser usado para
tratamentos  de  estética  e
fisioterapia,  recuperação  e
reabilitação muscular, dores
musculares,  tonificação,
redução, etc.

CARACTERÍSTICAS:

STIMUL BD4

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Simbologia de fácil compreensão.
• Temporizador digital de 0 a 99 minutos.
• Regulação suave da intensidade de estimulação.
• 4 canais de regulação com 4 saídas.
• 4 conjuntos de eléctrodos (selenix) com luvas esponjosas, cintas elásticas e cabos.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 230V~50Hz
• Potência/Consumo: 80W
• Fusível: 0,8mA
• Frequência total: 40 a 80Hz variáveis c/ a regulação de Estimul. e Relax.
• Freq. Estimul.: 30 a 40 Hz reguláveis.
• Relax: 0.3 a 1 seg. regulável.
• Freq. de contracção: +/- 5KHz
• Contracção: +/- 200 microseg.
• Volt. de impulso (p.p.): +/- 200V máx.
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
Peso aprox.: 4Kg
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STIMUL BD8d
◄Índice

Ref. 0117

O  STIMUL  BD8d  é  um
aparelho  para
estimulação muscular.  O
BD8d  permite  a
execução  de  diversos
tratamentos  utilizando
correntes  excitomotoras
de baixa frequência.

O BD8d pode ser usado
para  tratamentos  de
estética  e  fisioterapia,
recuperação  e
reabilitação  muscular,
dores  musculares,
tonificação, redução, etc.

CARACTERÍSTICAS:

STIMUL BD8d

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Simbologia de fácil compreensão.
• Temporizador digital de 0 a 99 minutos.
• Regulação suave da intensidade de estimulação.
• 8 canais de regulação com 8 saídas.
• 8 conjuntos de eléctrodos (selenix) com luvas esponjosas, cintas elásticas e cabos.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 230V~50Hz
• Potência/Consumo: 160W
• Fusível: 1,25mA
• Frequência total: 40 a 80Hz variáveis c/ a regulação de Estimul. e Relax.
• Freq. Estimulação: 30 a 40 Hz reguláveis.
• Relax: 0.3 a 1 seg. regulável.
• Freq. de contracção: +/- 5KHz
• Contracção: +/- 200 microseg.
• Volt. de impulso (p.p.): +/- 200V máx.
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 450mm
Profundidade - 320mm
Peso aprox.: 6Kg
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FISIOLEB FL2
◄Índice

Ref. 0174

O  FISIOLEB  FL2  é  um
aparelho para ionoforese e
estimulação  muscular.  O
FL2 permite a execução de
diversos  tratamentos
utilizando  correntes
galvânicas  e  excitomotoras
de baixa frequência.

O FL2 pode ser usado para
tratamentos  de  fisioterapia
e  estética,  recuperação  e
reabilitação muscular, dores
musculares,  tonificação,
redução, etc.

CARACTERÍSTICAS:

FISIOLEB FL2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Temporizador digital de 0 a 99 minutos.
• Sectores c/ comandos independentes.
• Indicação luminosa em cada sector.
• Indicação digital em galvânicas.
• Simbologia de fácil compreensão.
• Regulação suave da intensidade de cada sector.
• 4 conjuntos de eléctrodos (selenix) com luvas esponjosas, cintas elásticas e cabos.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Tensão de Alimentação: 220V~50Hz
• Potência/Consumo: 15W
• Fusível: 0,5mA
• Corrente DC: 0 - 9,9mA
• Frequência de estimulação: +/- 80Hz
• Voltagem de impulso: +/-100V
Dimensões:
Altura - 110mm
Largura - 355mm
Profundidade - 320mm
Peso aprox.: 3Kg
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DRENLEB DL2 - Drenagem Linfática
◄Índice

Ref. 0180

O  DL2 permite  melhorar  as
alterações  edematosas  ou
circulatórias, activar a circulação
linfática,  melhorar  a  penetração
de  produtos  na  pele,  entre
outras.  Também  está  indicado
para  melhorar  a  circulação
sanguínea,  estrias,   cicatrizes,
pernas  cansadas,  inchadas,
pesadas,  problemas  de  celulite,
entre outros.

Algumas funções:

• Eliminação de toxinas
• Reafirmar os tecidos
• Redução da celulite
• Atenuação de contusões ou

inchaços pós-cirúrgicos

CARACTERÍSTICAS:

DRENLEB DL2

• Interruptor geral c/ indicador luminoso.
• Fusível de protecção.
• Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de 

radiofrequência).
• Funcionamento manual ou automático.
• Regulação suave da potência de sucção.
• 3 pares de ventosas.
• Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
• Espessura de 3500 +/-100um.
• Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
• Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
• Caudal máx.: 18 litros/minuto.
• Pressão máx.: 200kPa
• Tensão de Alimentação: 220V~/50Hz
• Potência/Consumo: 210W
• Fusível: 3A
Dimensões:
Altura - 100mm
Largura - 385mm
Profundidade - 305mm
Peso aprox.: 5,5Kg
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Sacos Isotérmicos | Termosaunas ...
◄Índice

SACO ISOTÉRMICO (3 Sectores) - Mod. 157/4 Ref. 8021

CARACTERÍSTICAS:
Dimensões: 160 cm X 170 cm
3 Comutador: p/ 3 temperaturas (Pos. 0-1-2-3-0) com indicador luminoso. Dispositivo de 
protecção/segurança.
Equipada de 3 cabos flexíveis c/ “efeito anti-dobra”.
Alimentação/Consumo: 230V~/50Hz - 3 x 90 W.
Material: Interior - 100% Polyuretano | Exterior - 100% Vinyl

TERMOSAUNA (3 Sectores) - Mod. SP/44 Ref. 8026

CARACTERÍSTICAS:
Dimensões SP/44 (fechada): 200 cm X 70 cm
Dimensões SP/44 (aberta): 200 cm X 160 cm
50/6 - Placas térmicas extraíveis: 3 x 150 cm X 50 cm
3 Comutadores: p/ 3 temperaturas (Pos. 0-1-2-3-0) com indicador luminoso. Dispositivo de 
protecção/segurança.
Equipada de 3 cabos flexíveis c/ “efeito anti-dobra”.
Alimentação/Consumo: 230V~/50Hz – 3 x 90 W.
Material: Interior - 100% Polyuretano | Exterior - 100% Vinyl

Todos  os  produtos  são  fabricados  com
material  (vinyl) tratado  com  um
componente  anti-bacteriano  chamado
“VANQUISH”.

O  “vanquish”  é  um  agente  protector  que
para  o  crescimento  de  micro  organismos
patogénicos.  Remove  as  causas  de
alergias e odores desagradáveis.

Tiras  flexíveis  anti-
dobra.

Este  sistema  previne
que  as  duas  partes
térmicas se toquem.

Todos estes produtos estão de acordo com diversas directivas e normas de segurança.
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