
досконалий досвід
діагностики шкіри

НАРОДЖЕННЯ 
НОВОЇ ЗІРКИ



Відкрийте для себе унікальний пристрій для аналізу шкіри SoftFX
призначений для розвитку вашого косметологічного бізнесу та 
підвищення професіоналізму фахівців естетичної медицини. 
Визначення недоліків у догляді за шкірою та моніторинг прогресу 
лікування – важливі етапи плану з догляду за шкірою для ваших 
клієнтів та забезпечення індивідуального консультування 
протягом тривалого часу.

НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ШКІРИ

Soft FX  надає ексклюзивний функціонал, що відповідає потребам 
лікарів-естетистів, включаючи новітні рішення для миттєвої 
діагностики та консультації щодо різних ділянок тіла, порівняння 
результатів та зображень «до» та «після» лікування, надсилання 
результатів електронною поштою.

Наявність фронтальної 
камери для спрямованого, 
персоналізованого 
догляду за шкірою

Наявність фронтальної 
камери для спрямованого, 
персоналізованого догляду 
за шкірою

Компактний, абсолютно 
автономний пристрій. 
Дані клієнтів та звіти 
зберігаються на пристрої

Покладіться на 
трендові цифрові 
рішення.

Звіти надсилаються
з пристрою до смарт
фону, планшету (iOS
чи Android), або за 
допомогою 
електронної пошти

 

Культові дизайн, характеристики 
та функції. Сучасний 10.1- дюймовий 
сенсорний HDMI дисплей

Миттєве дослідження та візуальне 
відображення стану шкіри в 
єдиному пристрої
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ЕКСКЛЮЗИВНА ДІАГНОСТИКА ШКІРИ ДЛЯ РІЗНОМАНІТНИХ ПОТРЕБ
що охоплює всі можливі проблеми догляду за шкірою вашого клієнта

ПІГМЕНТАЦІЯ КЕРАТИН СТРУКТУРА ВОЛОССЯ

Смарт-маніпули та смужки забезпечують 
діагностику стану шкіри в реальному часі 
задля визначення ключових проблем у догляді. 
Просто притисніть до шкіри та отримайте дані щодо:

Чітке зображення у HD якості надає вашим клієнтам можливість побачити, 
як насправді виглядає шкіра, а комп’ютерна оцінка зображень показує дані, 
необхідні для роз’яснення проблем зі шкірою чи волоссям та для надання рекомендацій. 

�

� Пори

Пігментація � Зморшки

Гідратації

Еластичності

� Текстура

� Подразнення 

Кератин�

� Діаметр волосся

� Структура волосся 

� Щільність волосся

Лупа�

�

�

� Меланіну

� Шкірного сала

� pH

/  ШВИДКІ ТЕСТИ - МАНІПУЛИ  

/  ВИСОКОТОЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КАМЕРИ

Візуалізація за допомогою камери - приклади



СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

� EXCLUSIVE “CREATE YOUR OWN CONSULTATION” FEATURE �
Розробіть власну програму для обличчя, волосся або тіла з 
   спираючись на потреби клієнта у догляді за шкірою 
та запропоновані процедури чи доглядові засоби.
Soft FX

РУКИ

ОБЛИЧЧЯ

Check Up
Розроблена для виявлення та оцінки ключових 
проблем шкіри, до складу яких входить рН, 
гідратація, шкірне сало та рівень еластичності. 
Обов’язкова при першій діагностиці шкіри.

До програм входять:

Програми - це зручні та інтуїтивно зрозумілі обстеження з використанням 
маніпул та/або візуалізації за допомогою камери, що забезпечують 
виняткову діагностику шкіри різних ділянок тіла.

 
 
 Check Up Pro

Phototype
Класифікує тип шкіри за реакцією на вплив 
ультрафіолетового випромінювання.

Красиве волосся починається зі здорової 
шкіри голови. Це ретельна оцінка стану 
шкіри голови, на якій базуватимуться ваші 
рекомендації.

Унікальна програма для оцінки схильної до 
старіння та втрати тонусу шкіри 
делікатної зони.

Руки відображають перші ознаки старіння і першими 
відчувають дискомфорт. Ця програма  оцінює чутливість 
та ступінь старіння шкіри рук.

 

Age Perfect 
Визначає основні ознаки старіння шкіри, включаючи 
еластичність, шкірне сало, рівномірність меланіну та 
рівень гідратації, що допомагає вам обрати відповідну 
стратегію догляду.

Для забрудненої шкіри з недоліками, яка зазвичай має 
незбалансований рівень шкірного сала та зволоження, 
що призводить по підвищення чутливості шкіри. 

  
 

Age Perfect Pro
Як попередня, але з додаванням дослідження 
рН та візуалізації шкіри за допомогою HD-камери.

Як попередня, але з додаванням візуалізації 
шкіри за допомогою камери.

Sun Protection
Розроблена для визначення рекомендованих 
засобів захисту від сонця для кожного типу 
шкіри, базуючись на фототипі та характері впливу.

.

Purit.y

Sensit.y 

Illumin.y
Бажаєте домогтися яскравої, сяючої з рівним тоном шкіри?
Ця програма оцінює декілька параметрів, серед яких 
гідратація, рівномірність меланіну, текстура шкіри та 
кількість відмерлих клітин шкіри.

Для перевірки параметрів, необхідних для розуміння рівня 
чутливості шкіри та шляхів вирішення цієї проблеми.

ДЕКОЛЬТЕВОЛОССЯ

�

Hands BeautyScalp Focus Décolleté Expert 

�
Скріншот наявних консультацій (Колір обличчя)



РЕЗУЛЬТАТИ
Апарат відправляє повний звіт на смартфон, 
планшет (iOS чи Android) або на електронну пошту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ 
ЗАСОБІВ / ПРОЦЕДУР 
на основі отриманих результатів
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РЕЗУЛЬТАТИ

КОМЕНТАРІ ТА ПОРАДИ
аналіз вашого дослідження

Об’єктивно продемонстрований 
стан шкіри



ДИСПЛЕЙ

КАМЕРА 5МП 2592x1944 роздільна здатність 
Автофокус
60° Кут огляду

TFT 10.1-дюймовий ємнісний мультисенсорний екран

 

ЗВ’ЯЗОК Інтернет, WiFi, WiFi Hotspot
Маніпули з’єднуються з апаратом за допомогою Bluetooth
«Low Energy connection», за вийнятком USB мікрокамери

ВНУТРІШНЯ ПАМ’ЯТЬ 4ГБ

ЗОВНІШНІЙ МОНІТОР HDMI

ІНТЕРФЕЙС 2xUSB

ВАГА 3 кг

РОЗМІРИ 310 (ш) x 170 (д) x 225 (в) мм

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 12v DC – 5 A

60 Вт макс.ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 15 – 30 ° C (Відносна вологість - 5-85% без конденсату)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 0 – 50 ° C (Відносна вологість - 5-85% без конденсату)

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ CE маркування

СЕРТИФІКАЦИЯ MET маркування

ПРИНЦИП ВИМІРУ ЗОНА РОЗДІЛЬНА 
ЗДАТНІСТЬ

ГІДРАТАЦІЯ
(MEL-HYD FX)

0-100 a.u. 1 a.u.

МЕЛАНІН
(MEL-HYD FX)

Ємнісний метод

Фотометр з подвійною довжиною хвилі відображення
(λ1=875нм, λ2=660нм)

pH чутливий скляний електрод

Комп’ютерна обробка чутливої до шкірного сала смужки

Зсув/деформація шкіри за допомогою всмоктування

0-100 a.u.

0-100 a.u.

0-100 a.u.

1 a.u.

pH (pH FX) 2-10 0.1

ШКІРНЕ САЛО (TAPE FX) 1 u.a.

Еластичність (ELA FX) 1 a.u.

ДАТЧИК ЗОБРАЖЕНЬ ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ

МІКРОКАМЕРА
(CAM FX)

Наявні дві лінзи:¼ кольоровий CMOS сенсор 
зображень 100x and 400x

1.3 MP - 1280x1024

/ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Callegari srl is a Catellani Group Company

www.callegari1930.com
ALFA Medical & Spa Development
ексклюзивний дистриб’ютор в Україні
м.Київ, вул.Січових Стрільців, 26 Б
+38 044 331 24 25
0 800 750 153
www.alfaspa.ua

Центр

Вир
Via L /A - 43122 Parma

P
info@c

альний офіс

обничі потужності
uigi Natale Vernazzi, 13

h. +39 0521273274 - Fax +39 0521271296
atellanigroup.com

ВІДСТЕЖУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КОНТРОЛЮЙТЕ ПРОГРЕС З ПЛИНОМ ЧАСУ
Відстежуйте результати догляду за шкірою вашого клієнта з часом. Порівнюйте зображення шкіри «до» та «після» лікування.
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