MEDICAL MACHINES,
EQUIPMENT & FURNITURE
CATALOGUE 2018

mct injector

CODE: 249332000

Medical Machines

Price: €3,500

NET Price without VAT

1

Antibacterial Filter

CO2 Cartridge

Skin Stabilisers

5 pieces

10 pieces

6 pieces

CODE: 892332002
Price: €50.00

CODE: 892332003
Price: €150.00

CODE: 892332004
Price: €35.00

Short Catheters

Long Catheters

50 pieces

20 pieces

CODE: 892332006
Price: €50.00

CODE: 892332005
Price: €35.00

Intraject - Plasma Wave

CODE: 2321053

Price: €15.000

Medical Machines

Sterile Plasma Tip

CODE: 1786-203
Price: €16.00 (each)

Electrodes for RF/Electroporation

CODE: 226039
Price: €3.40 (each)

NET Price without VAT

CODE: 1786-208
Price: €5.00 (each)

Intraject Roller Head

2

Fusiomed - Cryoliposculpt
Η FusioMed Ice είναι μια συμπαγής πολυλειτουργική πλατφόρμα που δίνει την δυνατότητα
αποτελεσματκής θεραπείας των ρυτίδων, της χαλάρωσης προσώπου και σώματος, της ακμής και των
διεσταλμένων πόρων, του τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας, τόσο της οιδηματόδους όσο και της
ινο-σκληροτικής. Επίσης είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε θεραπείες πριν και μετά την
λιποαναρρόφηση. Η FusioMed Ice χρησιμοποιεά 5 διαφορετικές τεχνολογίες για γρήγορη και
αποτελεσματική θεραπεία ατελειών προσώπου και σώματος:
1) μονοπολικές ραδιοσυχνότητες, 2) διπολικές ραδιοσυχνότητες, 3) χαμηλής συχνότητας υπέρηχο(cavitation),
4) ενδοδερμικό μασσάζ βεντούζας 5) κρυολιπόλυση.

Medical Machines

€17.000 με 2 handles CODE: 2321036
€25.000 με 4 handles CODE: 2321034/79

Zip RF Conducting Gel

Zip Patch

Lipo Ice Wool Filter
5 pieces

1000 mL
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NET Price without VAT

CODE: 178FF755
Price: €130.00

CODE: 178005-01
Price: €7 (each)

CODE: 232FF790
Price: €10

Coax MED
Το CoaxMed είναι μια πολυλειτουργική
πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει
διάφορες ατέλειες, όπως ρυτίδες, επιδερμική
χαλάρωση, ακμή και διεσταλμένους πόρους,
τοπικό πάχος και κυτταρίτιδα. Επίσης είναι
εξαιρετικά αποτελεσματική σε θεραπείες πριν
και μετά την λιποαναρρόφηση. Μπορείτε να
προσφέρετε διπλή εφαρμογή κρυολιπόλυσης και
την ίδια στιγμή να κάνετε θεραπεία προσώπου/
σώματος με ραδιοσυχνότητες ή cavitation.
To CoaxMed χρησιμοποιεί 5 διαφορετικές
τεχνολογίες για γρήγορη και αποτελεσματική
θεραπεία ατελειών προσώπου και σώματος:
1) Ραδιοσυχνότητες, 2) Duoshape (cavitation με
ραδιοσυχνότητες), 3) Vaculase (βεντούζα με laser
και κρυοθεραπεία), 4) Τριπολική ραδιοσυχνότητα
με λιπομασσάζ, 5) Κρυολιπόλυση
CODE: 2321064-01

Price: €33.500

GEL PATCH X12 RF FACE BIPOLAR

65mm
12 pieces

45mm
12 pieces

0,25mm, 0.50mm, 1mm, 1.5mm,
2mm, 2,5mm, 3mm

CODE: 226046
Price: €10.50

CODE: 226043
Price: €9.00

CODE: 1786-203
Price: €16.00

Medical Machines

GEL PATCH X12 RF BODY MONOPOLAR

Derma Roller Head

Paper Filter RF
50 pieces
CODE: 178892
Price: €25.00

Zip Patch

Zip Patch
1000 mL

Vacusound Filter RF
CODE: 226039
Price: €3.40

CODE: 178005-01
Price: €7 (each)

CODE: 178FF755
Price: €130.00

25 pieces
CODE: 178853B
Price: €34.00

NET Price without VAT

Electrodes for RF/
Electroporation
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X-Lase Plus Laser
Ένας απλός και προσιτός τρόπος για πολλαπλές εφαρμογές
Αισθητικής με περισσότερη ασφάλεια και εξαιρετικά αποτελέσματα.
Το Xlase Plus παρέχει εξαιρετική ευεληξία για να αντιμετωπίσετε
ένα ευρή φάσμα διαδικασιών που πιθανόν να ζητηθούν απο
τον πελάτη σας. Ο σχεδιασμός του σας παρέχει την δυνατότητα
πολλαπλών εξαιρετικών λύσεων, σε μία συμαπαγή συσκευή.

CODE: 2321077

Price: €25.000

XLase Plus Handle - Diode

Medical Machines

CODE: 232180
Price: €15.000

CODE: 2320161
Price: €11.250

NET Price without VAT
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XLase Plus Handle - QSwitched

XLase Plus Handle Erbium

XLase Plus Handle Nd:YAG

XLase Plus Handle CPL

XLase Plus Handle Vagina Rejuvenation
Affinity Erbium

CODE: 232138
Price: €15.000

CODE: 2320116
Price: €8.750

CODE: 2320117
Price: €3.750

CODE: 232192
Price: €17.000

Table XLase Plus Only for Diode

CODE: 2321086

Price: €31.000

Πρίν

Μετά

Πρίν

Μετά

Medical Machines

Τα νέα σύνορα στην αποτρίχωση

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Η αφαίρεση της τρίχας με το διοδικό λέϊζερ, είναι από τις
πιο άνετες διαδικασίες μείωσης της τριχοφυίας. Καθώς δεν
υπάρχει πόνος κατά την εφαρμογή, παρά μια ελαφρά αίσθηση,
δεν απαιτήτε η χρήση τοπικού αναισθητικού.
Το διοδικό θεωρητε επίσης η «χρησή παράμετρος» στα λέϊζερ
αποτρίχωσης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους
τους φωτότυπους δέρματος, με αποτελεσματικότητα και τις
λιγότερες συνεδρίες.
Βοηθά επίσης στην αντιμετώπιση των ατελειών όπως το
ερύθημα της ροδόχρου, την επιφανειακή τηλεαγγειεκτασία, τη
δυσχρωμία, τις κηλίδες ηλικίας και τα υπόλοιπες ενδείξεις της
φωτογήρανσης.

NET Price without VAT

ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Το διοδικό λέϊζερ XlasePlus έχει σχεδιαστεί σαν ανταπόκριση
στις ψηλές απαιτήσεις αφαίρεσης της ανεπιθύμητης
τριχοφυΐας, σε όλα τα σημεία του σώματος. Προσφέρει την
την δυνατότητα να θεραπεύσετε γρήγορα μεγάλες περιοχέςμε
αποτελεσματικότητα και άνεση.
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HIFU Finesse
Η μη-επεμβατική θεραπεία για σύσφιξη
προσώπου και σώματος. Δεν είναι τυχαίο
που την αποκαλούν, «lifting χωρίς νυστέρι».
Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν άμεσα και
διαρκούν για πολλούς μήνες, κάποτε και
πάνω από χρόνο.

CODE: 2321072-01

Price: €30.000

Medical Machines

REFLEX® Ρομποτική Τεχνολογία
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NET Price without VAT

Ακριβές scanning
Θερμικού
αποτελέσματος

Προσαρμόσιμο

Ρομποτική τεχνολογία
που επιτρέπει
Κάθε κεφαλή παρέχει
την επιλογή του
επακριβώς την
μήκους και της
απαραίτητη ενέργεια καθυστέρησης παλμού
στην επιδερμίδα,
συνεισφέροντας
σύμφωνα με τη
στον εύκολο έλεγχο
στοχευμένη περιοχή με της πυκνότητας της
περισσότερο από 65°C ενέργειας και της ροής
σημείο πήξης.
στον ιστό.

Αποκλειστικό
design

Παλμός υψηλής
ταχύτητας

Το design της μικρής Ρομποτική τεχνολογία
κεφαλής προσφέρει επιτρέπει την επιλογή
μεγάλο εύρος όψης,
του μήκους
βελτιώνει την ακρίβεια
έως και 30mm
της θεραπείας και
και καθυστέρηση
επιτρέπει ομοιόμορφη παλμού μεταξύ των
και εύκολη λειτουργία
σημείων πήξης για
στο περίγραμμα της
διαδικασία υψηλής
επιδερμίδας.
ταχύτητας.

πριν

60 μέρες μετά τη 1η συνεδρία

πριν

60 μέρες μετά από 2 συνεδρίες

Γλυπτική Προσώπου
Η θεραπεία με το FINESSE μπορεί να εξατομικευθεί για να ανταποκριθεί στα μοναδικά φυσικά
χαρακτηριστικά κάθε ασθενή προσαρμόζοντας την ενέργεια και το εστιακό βάθος της εκπομπής του
υπερήχου. Αυτές οι εναλλακτικές διαφέρουν στις γεωμετρικές και στις παραμέτρους του μήκους
κύματος, όπου το βάθος και η ποσότητα της παρεχόμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια της θεραπείας
μπορεί να ποικίλλει για το επιθυμητό αποτέλεσμα στη στοιβάδα του ιστού-στόχου. Οι κεφαλές του
προσώπου εκπέμπουν στις συχνότητες των 4.0 MHz με εστιακό βάθος των 4.5 mm και 7 MHz σε
εστιακό βάθος 1.5 και 3.0 mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό για να στοιχεύσουν
στο δέρμα (1.5 mm), στο βάθος του δέρματος (3.0 mm), ή στους υποδερμικούς ιστούς (4.5 mm)
συμπεριλαμβανομένων και της στοιβάδας SMAS.

Γλυπτική Σώματος
Το HIFU παρέχει μια μη χειρουργική εναλλακτική για την απομάκρυνση του ανεπιθύμητου λίπους σε μη
παχύσαρκους ασθενείς, χρησιμοποιώντας 2 κεφαλές των 2MHz για τη στόχευση διαφορετικού βάθους
από 6mm σε 9mm. Ο υπέρηχος υψηλής συχνότητας παρέχει μακροενέργεια στο υποκυτταρικό λίπος
για την επιλεκτική απομάκρυνση των λιποκυττάρων. Αυτές οι πρωτοποριακές κεφαλές πετυχαίνουν
τοπική καταστροφή του λίπους σε ακριβή βάθη ιστών, χωρίς να προκαλούν βλάβη στο δέρμα ή στους
παρακείμενους ιστούς,επιτρέποντας τη βέλτιστη γλυπτική του σώματος. Η νέα τεχνική γλυπτικής
σώματος είναι ασφαλής, προκαλώντας ελάχιστο πόνο ή παρενέργειες.

ACE® Active Cooling Emission

Medical Machines

Ψύξη νερού

Παράταση χρόνου ζωής

Η τεχνολογία ACE
βελτιώνει το περιθώριο
ασφάλειας που συνδέεται
με τη διαδικασία HIFU
προκαλώντας ψύξη στο
παράθυρο της κεφαλής
που έρχεται σε επαφή με
το δέρμα.Λιγότερος πόνος
και μικρότερες πιθανότητες
παρενεργειών.

NET Price without VAT

Η ενεργή κυκλοφορία Η τεχνολογία ACE εγγυάται
υγρών εγγυάται τη
τη θερμική σταθερότητα
σταθερότητα της
της κεφαλής, ενισχύοντας
κεφαλής. Το υγρό
την αποτελεσματικότητα
κυκλοφορεί στην
της δόνησης, μειώνοντας
άκρη της κεφαλής
τη περίπτωση θερμικού
και επιστρέφει στο
σοκ και αυξάνοντας
ρεζερβουάρ μέσα στη
τη διάρκεια ζωής της
συσκευή, όπου εκλύεται
κεφαλής έως 20.000
η θερμότητα.
γραμμές.

Eνισχυμένη ασφάλεια
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Renova (HIFU, RF, Meso & Crystals)
Το Renova έχει ελεγχθεί κλινικά και έχει
αποδειχθεί ότι συσφίγγει με ασφαλή τρόπο
το δέρμα του προσώπου από μέσα προς τα
έξω,μειώνοντας τις επιφανειακές και βαθιές
ρυτίδες και αναπλάθοντας τις ίνες του
κολλαγόνου και της ελαστίνης.
Η επαναστατική τεχνολογία EASYFLOW®
είναι εύκολη και ασφαλής στη λειτουργία και
βοηθά στην αντιστροφή των αποτελεσμάτων
της βαρύτητας και της γήρανσης.
Το δέρμα είναι σφριγηλό, φαίνεται
αξιοσημείωτα πιο νεανικό και έχει ένα ορατά
πιο υγιές χρώμα και λάμψη.
CODE: 2321083

Medical Machines

Price: €25.000

Ενδείξεις Θεραπείας
Χαλάρωση προσώπου
Ρυτίδες προσώπου
Ανοιχστοί πόροι,ανομοιογενής επιδερμίδα

πριν

60 μέρες μετά τη
συνεδρία

πριν

60 Μέρες μετά τις 2
συνεδρίες

1η
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NET Price without VAT

Χαλάρωση οβάλ
Διπλοσάγωνο
Υπερεφίδρωση
Απώλεια μαλλιών

High-intensity pulse allows deep,
subcutaneous penetration of
cosmetic products and active
ingredients sensitive to
electroconduction.

The precision of a high-tech
applicator projecting a flow of fine CFU ® EASYZOOM
aluminum crystals, which works
in Center Focused Ultrasound
Delivers
synergy with a 630nm diodeenergy
laser. precisely in the skin where is
needed, according to the depth
desired, generating more than 65°C
coagulation point.

ABRALASE® LaserPeel
Abralase®

es and repairing collagen and elastin fibers.

m)

CFU ®

CTR ® COOL TOUCH RF
Unipolar radiofrequency creates an
even heating at skin level, hence
stimulating contraction and
regeneration of collagen fibers.
®

MESO ® TRANSDERMAL
High-intensity pulse allows
subcutaneous penetratio
cosmetic products and ac
ingredients sensitive to
electroconduction.

ACE results in high perf

Kατά τη διαδικασία με το Abralase μικρά σωματίδια (100
delivery
MESO ® Transdermal
CFU ® Center
Focused
Ultrasound
micron)
οξειδίου
του αλουμινίου
απομακρύνουν
την εξωτερική
®
MESO
procedure to
uses
modulated
Treatmentτου
with
CFU can
be customized
meet
the uniquecurrents at low intensity that
στοιβάδα
δέρματος
(επιδερμίδα).
new extracellular
pathways.
physical characteristics creates
of each customer
by adjusting
energy This alteration of the cell
Η απολέπιση σε βάθος εξαρτάται από τη δύναμη της ροής των
membrane
allows
higher permeability to a large variety of
of its focal depth. Ultrasoud
geometric
focusa configuration,
κρυστάλλων, τη ταχύτητα ανά ανατομική περιοχή. Η ακτίνα
hydrophilic
molecules,
which
would
selects
the depthσυγχρόνως
and quantity
energy
delivered
during
the otherwise not be able to
laser
θερμαίνει
τηof
κατώτερη
στοιβάδα
(δέρμα).
enterutilizes
the cell.
treatment. Face procedures
a focal depth of 1.5, 3.0 and
Η4.5mm.
συνδυασμένη
διεγείρει
την ανάπτυξη
των
ινών
Once
formed,
these
electropores
open from a few seconds to a
They canδράση
be used
in combination
to target
theνέων
dermis
κολλαγόνου.
Καθώς
αναπλάθεται
η
περιοχή,
το
νέο
δέρμα
few minutes
thetissues
delivery
of water-soluble molecules,
(1.5mm), deep dermis (3.0mm),
or theallowing
subdermal
(4.5mm)
που σχηματίζεται είναι πιο λείο και σφριγηλό.
peptides,
proteins,
and
other
macromolecules.
including
the
SMAS
layer.
Treatment
of
unwanted
fat
is
MESO ®
CTR ®
performed using focal depths of 6,9 and 11mm.

ABRALASE ® LaserPeel
CFU®procedure
Center Focused
Ultrasound
In the Abralase
small particles
(100 micron) of
aluminium
oxide
remove
the
outer
layer
of
skin (epidermis).
Η θεραπεία με το CFU®
μπορεί
να εξατομικευθεί
για να
11
9
6 on strength
Peeling depth
is
dependent
of
the
crystals flow,
ανταποκριθεί στα4.5ατομικά 3φυσικά χαρακτηριστικά
κάθε
1.5
πελάτη προσαρμόζοντας
την
ενέργεια
του εστιακού
speed of movement
of the handpiece
and the number
of
Η εστιακή
του simulta
γεωμετρικού
passages βάθους.
per anatomic
site. Theπαράμετρος
laser beam will
υπέρηχου
επιλέγει
το
βάθος
και
τη
ποσότητα
της
ενέργειας
neously heat the underlying skin (dermis).
που παρέχεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
The combined action stimulates growth of new collagen
τουregenerates,
προσώπου χρησιμοποιούν
εστιακό
fibers. As Οι
theδιαδικασίες
treated area
the new skin that
βάθος 1.5, 3.0 4.5και mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε
forms is smoother and firmer.
συνδυασμό για τη στόχευση του δέρματος (1.5mm), του
βάθους του δέρματος (3.0mm), ή των υποδερμικών ιστών
(4.5mm) συμπεριλαμβανομένων της στοιβάδας SMAS.
Η καταπολέμηση του ανεπιθύμητου λίπους γίνετααι
χρησιμοποιιώντας εστιακά βάθη των 6,9 και 11mm.

AC

ABRALASE ® LaserPe
CFU®
CTR Cool Touch Radiofrequency
In the Abralase proce
CTR unipolar radiofrequency works by producing
electrical
aluminium
oxide rem
pulses converted to thermal energy delivered
within
the is depe
Peeling depth
dermis. The generated thermal energy causes
initial
collagen
speed
of movement
structural change, which is created within these
thermally
passages
per anatom
modified tissues. Immediate tissue contraction
andheat
subsequen
neously
the und
formation of new collagen leads to a lifting effect
The combined action
fibers.
As the treated
Water cooling
forms
is
smoother
an
Active fluid circulation
guarantees
®

3MHz

1,5mm

3mm

4,5mm

6mm

9mm

11mm

CFU ® CTR ® and MESO ®
technologies stability.
Fluid circulates in the applicators
tip and returns in the reservoir in
the machine, where the heat is
extracted.

ach
MESO® Transdermal delivery
A minimally invasive approach
sed ablative
energy
Η διαδικασία MESO χρησιμοποιεί διαμορφωμένα ρεύματα χαμηλής έντασης που προκαλούν νέες εξωκυτταρικές
οδούς. Αυτή η τροποποίηση της κυτταρικής μεμβράνης επιτρέπει μια υψηλότερη διαπερατότητα σε μια
very
delivering precise and focused ablative e
ποικιλία
odulated currents atμεγαλύτερη
low intensity
that υδροφιλικών μορίων, που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να εισέλθουν στο κύτταρο.
Medical Machines

pathways. This alteration
the cellπου σχηματίζονται αυτοί οι ηλεκτροπόροι, ανοίγουν για λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά
Από τηofστιγμή
τη μεταφορά των υδατοδιαλυτών μορίων, πεπτιδίων, πρωτεινών και άλλων μακρομορίων.
er permeability to aεπιτρέποντας
large variety of
hich would otherwise not be able to

Treatment Indicatio

ropores open from a few seconds to a
e delivery of water-soluble molecules,
ther macromolecules.

Facial skin laxity
Facial wrinkles

CTR®

requency
ency works by producing electrical
mal energy delivered within the
hermal energy causes initial collagen
h is created within these thermally
diate tissue contraction and subsequent
en leads to a lifting effect

MESO®

Open pores, uneven skin
Blurred jawline
Double chin
Hyperidrosis
Hair loss

CTR μονοπολική ραδιοσυχνότητα δουλεύει με τη παραγωγή ηλεκτρικών παλμών που μετατρέπονται σε θερμική
ενέργεια μέσα στο δέρμα.Η παραγόμενη θερμική ενέργεια προκαλεί αρχική δομική αλλαγή στο κολλαγόνο
που δημιουργείται μέσα σε αυτούς τους θερμικά τροποποιημένους ιστούς. Η άμεση σύσπαση των ιστών και ο
επακόλουθος σχηματισμός του κολλαγόνου οδηγεί σε αποτέλεσμα lifting.

NET Price without VAT

CTR® Cool Touch Radiofrequency

CFU ® is transmi
10 at d
and focused

1
Wooden Portable Nail Table with
Ventilation

Wooden Nail Table with
Ventilation White

Leg Rest & Scampo for Pedicure
1) Leg Rest
CODE: 233055
Price: €50.00

CODE: 209800320
Price: €225.00

TR-10 Trolley 3 Way-Metallic

2) Dp-9930 Scampo
No Backrest for
Pedicure White
CODE: 209800317
Price: €60.00

CODE: 209800310
Price: €475.00

TR-15 Professional Trolley 3 Way
Metallic with Cup

Furniture - Xanitalia

CODE: 242TR10
Price: €110.00

TR30 Trolley
1) Without Drawer
CODE: 242TR30
Price: €125.00
2) With Drawer
CODE: 242TR30A
Price: €150.00

CODE: 242TR15
Price: €125.00

1
2

11

NET Price without VAT

Trolley Premium White - Glass

Stools - No Backrest
1) Sella Seat - Black
CODE: 209370572
Price: €120.00

CODE: 209370530
Price: €139.00

2) HEIGHT-ADJUSTABLE STOOL
White
CODE: 209800316W
Price: €90.00

2

Stool No Backrest
DM-845

CODE: 233064
Price: €75.00

Super Adjustable Hydraulic
Stool

Facial Spa Salon Stool

High Stool with Backrest-Backrest

DM-868

Black - White

CODE: 233070
Price: €95.00

CODE: 233069
Price: €120.00

CODE: 233047
Price: €90.00

Spa100 Pedicure Chair-Spa
Pedicure

Ce Spa-909 Spa
Pedicure Electric Chair

1
2

Stools with Backrest
1) Low Stool with Backrest
CODE: 233046
Price: €95.00
1) DM-823A
CODE: 233065
Price: €80.00

CODE: 233027
Price: €450

Electronic White Chair with 3 Motors

DM-2326 Beauty Bed

2) Black
CODE: 233045B
Price: €2.100

DM-2303 Beauty Bed

CODE: 233083
Price: €1,090.00

CODE: 233082
Price: €990.00

NET Price without VAT

1) Chair Rotation: 270°
CODE: 209370035
Price: €2,490.00
2) No Chair Rotation
CODE: 209370036
Price: €2,390.00

Furniture - BBH & Chaohui

1) Cream
CODE: 233045C
Price: €2.500
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DM-2327 Beauty Bed

DM-202 Facial Chair-Hand

CE DM-228 Electric Facial Chair
4 Motor

CODE: 233084
Price: €1,190.00

Hydraulic Facial Bed CE DM-234

CODE: 233042
Price: €295.00

Electric Elevation Bed CE DM-2301

CODE: 233072
Price: €1,375.00

Massage Bed W/Face Hole

Furniture - Chaohui & Lemi

White

CODE: 233079
Price: €490.00

Electric Massage Bed

CODE: 233003
Price: €690.00
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CODE: 233062
Price: €750.00

SOSUL 2000 -Electric

CODE: 233010
Price: €210.00

So Well Wooden Massage Bed

Lemi

Lemi
Natural Oak Base

CODE: 225075
Price: €1,700.00

CODE: 225090
Price: €3,400.00

105 LEMI4 -Electric Lift Chair

Classic-2 Massage Bed Portable

Classic Massage Bed Portable

Lemi

Wooden Cream
L192cm x W70cm
63-84cm
15Kg

Wooden Black

CODE: 225105
Price: €2,950.00

CODE: 274099CRM
Price: €230.00

CODE: 274099BLK
Price: €230.00

VIP 3 Massage Table Portable

Oval 3 Massage Table Portable

Portable Massage Table ALU-2(L)

Wood-Cream
L192cm x W70cm
63-84cm
20Kg

Aluminium
L192cm x W70cm
63-84cm
13Kg

CODE: 274100
Price: €290.00

CODE: 274116
Price: €290.00

CODE: 274117
Price: €230.00

Restpro Memory 2

Massage Table Essence Spa
Beige
Length: 184 cm (Table top),
Width: 71 cm, Weight: 24.4 kg,
Height range: 63 cm ~ 89 cm

CODE: 274127
Price: €320.00

CODE: 274132
Price: €645.00

Relax Metal Massage Chair

CODE: 274114
Price: €160.00

NET Price without VAT

Beige

Furniture - Lemi & Restpro

Wood Cream
L192cm x W70cm
63-84cm
20Kg
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IMPOPHAR TRADING HOUSE LTD
P.O. Box 29144, 1622 Nicosia – Cyprus
E-mail: sales@impophar.com

HEAD OFFICE
75, Prodromou,
2063 Strovolos Nicosia
TEL: 22869000
Fax: 22869001

MEDICAL DIVISION
75, Prodromou,
2063 Strovolos Nicosia
TEL: 22869000 / 96919995

AFTER SALES SERVICE
4, Pangratiou,
2033 Strovolos Ind. Area Nicosia
TEL: 22437371
FAX: 22437039

BRANCHES:
CALL CENTRE
4, Pangratiou,
2033 Strovolos Ind. Area Nicosia
TEL: 80005055
PALLOURIOTISSA
3A, Iona Nicolaou Str.,
1040 P/SSA Nicosia
TEL: 22431104
FAX: 22430937

LARNACA
17, Gorgonon Str., Shop 3
6047 Larnaca
TEL: 24667033/4
FAX: 24667035

LIMASSOL
24, Spirou Kyprianou Ave.,
3070 Limassol
TEL: 25763555
FAX: 25763999

PAPHOS
78, Alexandrou Papagou,
8027 Paphos
TEL: 26912695
FAX: 26220258

www.impophar.com

