


2015 Yılında girdiğimiz bu sektöre Beka Medikal&Kozmetik şirke-
tini kurarak yolumuza devam ettik. 
Kaliteli hizmet, ürün ve güvenilirlik ilkesi ile çıktığımız bu yolda mar-
kalaşma adına yerli üretim cihazlar,ithal cihazlar,ekipmanlar ve tek-
nik hizmet vererek firmamızın Beka’sını sağlamak için çalışmaktayız. 
Kuruluşumuzdan buyana “Kalıcı Memnuniyet” odaklı verdiğimiz 
hizmetlerde değişmez prensibimiz daima kalite,güven,zamanında 
teslim ve uygun fiyat olmuştur.
Sektördeki bir diğer hedefimiz ise en güncel teknoloji ile üretilen ci-
hazları patentli markalarımızla ülke genelinde satışa sunmak ve müş-
terilerimizi gelişen yeni teknolojiyle buluşturmaktır.

Saygılarımızla

Beka Medikal&Kozmetik

w w w. b e k a m e d i k a l . co m
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b e k a m e d i k a l b e k a m e d i k a l



BEKA STELLA
COLD AİR SYSTEM

IPL Epilasyon Cihazı
BK-01

ÖZELLİKLER

• 2018 model yeni teknoloji ile üretilen Beka Stella soğuk hava üflemeli IPL epilasyon cihazı -25˚ soğuk hava üfleme sayesinde 
acısız, ağrısız epilasyon yapabilme imkanı sunuyor.  En ince ve açık renk kıl tiplerinde bile başarılı sonuçlar alınabilmek-
tedir. 640-1200nm aralığında dalga boyu ile kalıcı epilasyon imkanı saylıyor. Kadın-Erkek, Esmer-Sarışın, İnce açık-Kalın 
koyu kıl ve ten tipleriseçenekleri ile kesin sonuca daha çabuk ulaşılabiliyor.

• Soğuk hava üflemeli ipl 
• Ekovat soğutma sistemi
• Jelsiz ve jiletsiz kullanım
• Değiştirilebilen hijyenik silikon başlık
• Hızlı ve acısız epilasyon
• Kişiye özel ayarlama
• Yerli üretim / Patentli marka  
• CE Belgeli
• 2 yıl servis garantili
• Türkçe menü / Kolay kullanım arayüz
• İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri ile salononunuza tam uyum sağlar

Jelsiz ve
jiletsiz

kullanım
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10.2inch Dokumatik 
Renkli Ekran

Tedavi Bölgeleri;
Koltuk altı, kol ve bacaklar, yüz, göğüs, bikini bölgesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Üçlü soğutma sistemi
• Ekovat, Su ve Hava
• Çift motorlu su basıncı
• Çift fan sistemi
• -25° Soğuk hava üretimi
• İki kademeli güçlü hava üfleme Çoklu dil 

seçeneği
• 10.2” Dokunmatik ekran Saniyede 5Hz 

atış hızı
• 1-50 J/cm2 Enerji
• 640-1200 nm dalga boyu
• 16x46 mm Spot büyüklüğü
•  Voltajı 220V +-10 / 16A 50hz AC
• 2000Watt Power

İsteğe Bağlı Farklı 
Renk Seçenekleri 

IPL EPİLASYON NEDİR?
IPL epilasyon teknolojinin getirdiği yeni 

epilasyon yöntemlerinden birisidir. IPL epilas-
yon , istenmeyen tüylerin 

IPL enerjisi kullanarak kalıcı ve 
sağlıklı olarak yok edilmesidir. 

IPL ışığı, bildiğimiz ışıktan farklı olarak ışığın tek 
dalga boyunda düz bir demet halinde 

yayılmasıdır. Milisaniyelik atışlarla cilde
 uygulanan IPL ışını, kıla renginin veren 

melanin pigmenti tarafından emilir ve çevre 
dokuya zarar vermeden seçici olarak kıl köküne 

yoğunlaşır. Kıl kökünde ısı oluşturur ve kıl 
kökünü tahrip eder. Böylece kökü tahrip olan 

kıllar 2-3 gün içinde dökülmeye başlar.



BEKA STELLA
SHR - OPT SYSTEM

Buz Başlık IPL Epilasyon Cihazı
BK-02

ÖZELLİKLER
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• 2018 Model yeni teknoloji ile üretilen Beka Stella Shr-Opt IPL Epilasyon Cihazı -20˚C ekovat destekli, peltier soğutmalı 
buzlanan başlığı sayesinde acısız, ağrısız epilasyon yapabilme imkanı sunuyor. En ince ve açık renk kıl tiplerinden bile 
başaraılı sonuçlar elde edilebiliyor. 640-1200nm aralığında dalga boyu ile kalıcı epilasyon imkanı saylıyor. Kadın-Erkek, 
Esmer-Sarışın, İnce açık-Kalın koyu kıl ve ten tipleri seçenekleri ile kesin sonuca daha çabuk ulaşılabiliyor.

• İsteğe bağlı farklı renk seçenekleri ile salononunuza tam uyum sağlar
• SHR-OPT Buz başlıklı IPL 
• Peltier soğutmalı başlık / Ekovat soğutma sistem desteği
• Orjinal safir mercekli başlık
• Hızlı ve acısız epilasyon 
• Türkçe menü / Kolay kullanım arayüzü
• Kişiye özel ayarlanabilme 
• Patentli marka / Yerli üretim
• CE Belgeli
• 2 Yıl Garantili 
• 7/24 Servis desteği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Buz Başlık 
Teknolojisi

İsteğe Bağlı 
Renk Seçenekleri

Peltier 
Soğutmalı 

Başlık

Tedavi Bölgeleri;
Koltuk altı, kol ve bacaklar, yüz, göğüs, bikini bölgesi 

• 640 - 1200nm Dalga boyu
• 1-50J/cm2 enerji
• Saniyede 10Hz atış hızı
• 10X40mm Spot büyüklüğü
• Üçlü soğutma sistemi
• Ekovat, su ve hava sistemi
• Çift motorlu su basıncı
• Çİft fan sistemi
• -15˚ Soğutma sistemi
• 220V +-10 / 16A 50Hz AC
• 8 inch Dokunmatik ekran
• Çoklu dil seçeneği
• 2000Watt Power

IPL EPİLASYON SONRASI 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Uygulamadan sonra en az 2 ay güneşten 
korunun ve 30 veya daha yüksek faktör güneş 

koruyucusu kullanın.
-Bölgeyi nemlendirici kremler ile nemli tutun.

-Uygulamadan sonra 24 saat sıcak su değdirmeyin.
-Uygulamadan sonra 48 saat bölgeyi tıraş etmeyin.

-Bölgede kabuklanma olursa el sürmeyin.
-Ağda tüy dökücü kremler kullanmayın.
-Bölgeye nazik davranın ve kaşımayın.
 -Keseleme gibi tahriş edici işlemlere

 maruz bırakmayın.
-Yüz epilasyonları sonrasında 24 saat 

fondöten, allık gibi cildi kapatan 
ürünler kullanmayın.
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HAPPY LIFE
Diode Laser

Lazer Epilasyon Cihazı
HL-04

ÖZELLİKLER

• Amerikan başlığında kaliteyi maksimize etmek amacıyla 12 barlı 600 Watt American Bar teknolojisi kullanılmıştır.
• Safir soğutma sistemiyle tendeki yanma hissini minimuma düşürüyoruz.
• 810 nm lazer dalga boyuyla kıl folükülüne daha etkin hızlı ve kalıcı çözümler sunuyoruz.
• Epilasyon sistemi CE sertifikasıyla sizin ve müşterilerinizin sağlığına önem veriyoruz.
• Happy Life Diode Laser başlığına 1 yıl veya 10.000.000 atış garantisi veriyoruz.
• Hzılı ve güvenilir, 
• Sn’de 10 atış yapabilen özel sistemi ile az zamanda çok iş yapıyoruz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tende sıfır
yanma 
hissi!

• 600 Watt power
• 12 Macro barlı 
• Ekovat ve Peltier sistemli soğutma
• Buzlanan Safir başlık
• Türkçe kolay kullanımlı arayüz
• CE Kozmetik Belgeli
• 2 yıl cihaz garantisi
• 10 milyon atış garantisi veya bir yıl
• 7/24 Teknik hizmet

Farklı Renk Seçenekleri
5 TİP CİLT VARDIR;

Normal Cilt; bu butip ciltte gözenekler kapalı, parlak 
ve pürüssüzdür, cilt problemi olmayan cilttir. Çok özel 

bir bakıma gerek yoktur.
Karma Cilt; bu ciltte yüzün T bölgesi yağlı, diğer 

bölgeler ise ağırlıklı olarak kurudur. Yağlı bölgelerde 
komedonlar ve açık gözenekler bulunurken, 

kuru bölgelerde gözenekler kapalıdır.
Kuru Cilt; bu cilt ince, mat, pul pul dökülmeye 

eğilimlidir. Gözenekler ufak ve çoğunlukla kapalıdır. 
Cildin yapısı daha ince ve gergin olduğu için çabuk 

kırışmaya eğilimlidir.
Yağlı Cilt; bu tip ciltte yağ gözenekleri açık,

 komedonların ve yer yer sivilcelerin olduğu, yağ salgısı 
fazla olduğu için aşırı parlayan görüntü vardır.

Olgun Cilt; Yaş ilerledikçe hücre yenilenmesinin 
yavaşlaması ile ortaya çıkan cilt tipidir. Hücrelerin 

dökülmeside yavaşladığı için cilt normalden daha kalın 
ve kaba gözlenir. Ayrıca yağ salgısıda yavaşladığı için 

ciltte derin kırışıklıklar ortaya çıkabilmektedir.



BEKA STELLA
Q SWITCH ND-YAG LASER

Dövme Silme Cihazı
BK-03

ÖZELLİKLER
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• Dövme Silme
• Karbon Peeling
• Cilt Gençleştirme
• Leke Tedavisi
• Beka Stella ND-YAG Cihazı ile her renk dövmeyi silebilmek mümkün
• Gerçek 500W gücü sayesinde düşük enerjide dahi etkili sonıuçlar
• Tek seansta %50 oranında gözle görülür silinme 
• Beka Stella ND-YAG Cihazı aynı zamanda karbon peeling yapabilme özelliğinede sahip olması, cilt lekeleri ve renk açma 

tedavisinde kullanılabilir 

TEKNİK ÖZELLİKLER

• 1064-532nm Dövme silme filtresi
• 1320nm Karbon peeling filtresi
• 500 Watt power
• Saniyede 15Hz atış hızı
• Güçlü hava ve su soğutma sistemi 
• Kolay kullanımlı türkçe ara yüz
• Yerli üretim
• 2 Yıl servis garantili
• 10 Yıl yedek parça garantisi

1064-532nm 
Dövme Silme Filtresi

1320nm Karbon
 Peeling Filtresi

Her renk 
dövmeyi 

silebilmek 
mümkün
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Q SWITCH 
ND - YAG Laser

Dövme Silme Cihazı
QS-05

ÖZELLİKLER

Magic-Q ND-YAG Q Swiched  Siyah ve renkli olmak üzere tüm renkler üzerinde son derece etkili kalıcı dövme silme ci-
hazıdır.Kalıcı makyaj silme işlemlerinde de kullanılabilir.  Şık tasarımı ve kalıcı etkisi nedeniyle tüm klinik ve merkezlerin tercih 
sebebidir.

• 1064nm, 532nm, 1320nm dalga boylarında 
• 3 farklı başlık merceği.
• Atım Uzunluğu: ≤10 ns
• Frekans: 1-15hz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şık ve kalıcı
etkili tasarım

• Max enerji: 400mj-1000mj 
• Voltaj: AC 110V/220 ;50/60Hz
• Ekran: 10.2 inch dokunmatik renkli ekran
• Soğutma Sistemi: Su ve hava soğutma
• Ağırlık: 45kg 
• Ebatlar: 119x54x53cm

10.2inch Dokunmatik Renkli Ekran

BEKANIC



HI-FU 
ULTHERAPY

Ameliyatsız Botox Etkisi
HF-06
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TEKNİK ÖZELLİKLER

• Ulterapi HIFU enerjisi 0.5s ila 1.0 saniye arasında 60°C sıcaklığa ulaşarak SMAS üzerinde etki gösterir ve kolajenlerin 
yenilenmesini sağlar.

• Yüz kırışıklığı giderici: Derin kırışıklıklar, alın çizgileri, nazolobial çizgilerin kaldırılması, dudak kırışıklıkları, kaş bölgesi 
kırışıklıkları, boyun bölgesi sıkılaştırma, gerdan yok etme, yüz inceltme.

• Göz kenarı kırışıklığı giderici: göz çevresi çizgileri, kazayağı çizgileri, göz altı torbalarının giderilmesi, göz etrafındaki gevşek 
derinin sıkılaştırılması.

• Cilt kalitesinde artma, ciltte sıkılaşma ve lifting (sarkmaların giderilmesi)

• 5 FARKLI BAŞLIK BOYUTU :
• 1.5mm 7MHz
• 3.0mm 7MHz
• 4.5mm 4MHz
• 8.0mm
• 13.0mm 
• 15 inç dokunmatik renkli ekran
• Bir terapiyle 2 yıl süren etki
• Kolay menü
• Çoklu dil seçeneği
• 2 Yıl garanti
• 7/24 Servis

15inch Dokumatik 
Renkli Ekran

Gençleşmek 
artık hayal 

değil!

ÖZELLİKLER

BEKANIC

CİLT BAKIMI NEDEN 
MERKEZLERDE YAPILMALIDIR?

Cildimizin ihtiyaçlarını bilmek doğasını anlamak 
ve doğru ürünle doğru uygulamayı yapmak

 bu konuda uzmanlaşmış olan kişilerin işidir. 
Unutulmaması gereken en önemli nokta bu 
iş yanlış uygulandığında sonucun daha kötü 
olacağıdır. Günümüz koşullarında ne yazıkki 

cildimizin ihtiyaç duyduğu şeyleri doğal yoldan 
temin edemeyeceğimiz gerçektir.

 Bu nedenle cildimizin ihtiyaçlarını
 ancak destek ürünlerini dışarıdan 
merkezlerde bulunan özel cihazlar

 yardımıyla sağlayabiliriz.
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HYDRA BEAUTY
Skin System

Profesyonel Cilt Bakım Cihazı
HB-07

ÖZELLİKLER

   UYGULAMA ALANLARI
• Cilt bakımı
• Tıkalı gözenek giderme
• Siyah nokta temizliği
• Cilt tonu düzensizliklerini giderme
• Yağlı cildi dengeleme
• Cilt nemlendirme
• İnce çizgi ve ince kırışıklık giderme
• Cilt elastikiyetini arttırma
• Akne giderme
• Güneş lekeleri giderme
• Cilt canlandırma
• Mikrodermabrazyon tedavisinden daha üstün ve daha hızlı sonuçlar
• Cilde yeniden şekil verirken, aynı zamanda deriye spesifik serumlar da uygulanır.

    AÇIKLAMA:
• Losyonlarla kullanılabilir
• Multi fonksiyon
• Tek seansta süper sonuç
• Suyla Gelen Güzellik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tek seansta
mucizevi 

sonuç

• Hydro ve Elmas Dermabrazyon (Vakum) 
Başlığı

• Foto Terapi Başlığı
• Bio Lifting (Yüz germe) Başlık
• Jet Oksijen Enjeksiyon Başlığı
• 3 Vakum Pen Temizleme Başlığı
• 10.4 inch dokunmatik ekran
• Sertifika: CE Avrupa Sertifikasyonu
• Garanti: 2 Yıl Garanti

Sıvı-Dermabrazyon (Hydradermabrasion) yöntemi ile cildi derinlemesine temizleme, besleme, nemlendirme, yenileme, soy-
ma, antioksidan koruma ve akne tedavisinin kombine edildiği bir sistemdir. Cihaz; yüz, boyun ve dekolte bölgesinde uygulama 
için üretilmiştir. Vakum için toplamda 8 adet farklı başlık mevcuttur, her biri farklı bir fonksiyon içindir.

BEKANIC

CİLT BAKIMININ
 AMACI NEDİR?

Cilt bakımının amacı sadece güzel görünmek 
değil; aynı zamanda ruh ve beden sağlığımızı 

korumaktır. Sağlıklı görünen bir cilt
 çevremizle olan ilişkilerimizin işteki

 performansımızın ayrıca moral eğrimizin yüksek 
olmasında çok önemli katkıları olacağı 
açıktır. Güzel sağlıklı görünen bir cilt,

 biliyoruz ki güzelliğin en önemli parçasıdır. 
Ayrıca cildimizin normal işlevini sürdürebilmesi 

için de cilt tipine uygun ürünlerle 
bakım yapmak son derece önemlidir.



FREEZEFATS
CRYOLIPOLIZ

Soğuk Lipoliz Cihazı
SL-08

ÖZELLİKLER
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• Soğuk lipoliz uygulaması cerrahi olmayan non-invazif bir uygulamadır. Diğer dokulara zarar gelmez
• Yağlı dokunun soğuğa karşı dayanım gücü diğer dokulara göre (kas, sinir vb.) daha düşüktür. Bu prensipten yola çıkılarak geliştir-

ilen Cryo Lipoliz uygulaması ile dondurulan yağlar hücre ölümüne (apoptosis) uğrarken diğer dokular soğuktan etkilenmez.
• Aynı anda iki bölgede uygulama imkanı
• Cryo lipoliz cihazında 2 adet küçük ve 2 adet büyük vakum özellikli soğutucu (cryo) başlık bulunur. Bu başlıklardan herhangi 

ikisi beraber vücuda bağlanıp uygulama yapılabilir. Aynı anda 2 başlığın bağlanması seans süresini yarıya indirir.
• FREEZEFATS CRYO TECHNOLOGY kontrollü soğutma sistemi ile yağları giderme tedavilerinde kullanılan son teknolo-

jidir. Bu devrim yaratan teknoloji, yeni kanamasız ve ağrısız prosedüre dayalı tedavi bölgesini soğutarak bölgesel yağlan-
maları azaltır. Tüm yaş, cinsiyet , cilt tipi ve dokulara uygulanabilir.

• Cryo Lipoliz ( Soğuk Lipoliz ) cihazı ile yağ hücreleri hedef alınarak yağ tabakasının bulunduğu bölgeler soğuk aracılığıyla 
parçalanır. Yağ hücreleri soğuğun etkisiyle daralıp büzülünce lenfatik sistem tarafından vücuttan atılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Acı –Ağrı
 İğne 

olmadan!

Soğuk lipoliz, cildi dondurarak yanlızca yağ hücrelerini etkilerken 
diğer dokulara zarar vermez. Tek seans yapılan uygulamada acı ve 
ağrı da hissedilmez.

• AC110V/220V 50-60Hz
• Güç Tüketı̇mi< 500w
• 10- inç geniş renkli dokunmatik ekran
• Soğutma Cı̇hazı Çıkış Sıcaklığı 10- 45°C
• Soğutma Cı̇hazı Çıkış Basınç 0-100kpa
• Soğutma Saf Su
• Varsayılan Zaman 0-120min
• Ortam Sıcaklığı 5°C- +40°C
• Bağıl Nem 80%
• Atmosferı̇k Basınç 80kpa-106kpa
• 2 Yıl garanti
• 7/24 Servis

1. Aşama: Soğuk Lipoliz ile yağ hücreleri 
hedef alınır ve dondurulur.
2. Aşama:     Soğuk Lipoliz sırasında kan 
damarları ve sinirler gibi diğer dokular zarar 
görmez.
3. Aşama: Soğuk Lipoliz sonrasında 
yağ hücreleri apoptosis adı verilen hücre 
ölümüne uğrarlar. Ölen yağ hücreleri 2-4 haf-
ta arasında vücuttan atılmaya başlanır.
4. Aşama: Uygulama yapılan bölgede yağ 
dokusu kalınlığı ciddi oranda azalır. Yağ tab-
akasındaki azalma vücut şekillendirme sağlar.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA NEDİR?
En başta söylenmesi gereken temelde
 bir kilo azaltma yöntemi olmadığıdır.

 Vücudun belli bölgelerinde birikmiş olan
 yağların azaltılması amacıyla kullanılan 

yöntemlere verilen genel isimdir.
Her bireyin farklı bir vücut yapısı vardır. 

Genetik, içsel ve dışsal sebepler de yıllar içinde 
bu yapının üzerine eklendiğinde pek
 çoğumuzda yağlanma başlar ve bu 

yağlanma da vücutta homojen dağılmaz, belli 
başlı alanlarda daha çok depolanır. 

Bu biriken yağ dokuları da spor ve diyetle 
maalesef arzu edildiği kadar azaltılamazlar.



CRYO-ICE
CRYOLIPOLIZ

Soğuk Lipoliz Cihazı
SL-09

ÖZELLİKLER
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• İğnesiz bıçaksız liposuction!
• 2 Adet büyük vakum özellikli soğutucu (cryo) başlık bulunur.
• 5-13 cm incelme sağlayacağınız tek seans uygulama özellikli, operatör ihtiyacı olmaksızın hem müşteri hem sizin için kon-

for harikası bir mucize!
• Diğer tüm uygulamalar yağ hücresini küçültürken, lipoliz sistemi ise nekrosize ederek kalıcı sonuç!
• Rf ve kavitasyon başlıkları ile daha sert ve sıkı bir görünüm sağlayacaksınız.
• Vücudun farklı bölümlerinde uygulanabilir.
• Daha fazla başlık seçeneği ve çalışma modu opsiyonu (iki başlık aynı anda kullanılabilir)
• Tüm müşterilere uygun profesyonel mod.

Soğutucu 
Başlık!

Soğuk lipoliz, cildi dondurarak yanlızca yağ hücrelerini etkilerken 
diğer dokulara zarar vermez. Tek seans yapılan uygulamada acı ve 
ağrı da hissedilmez.

• 10°C Soğuutma Sistemi
• 10.4 inch dokunmatik renkli ekran
• Büyük boy başlık: 18x8cm
• Orta boy başlık: 14x8
• Küçük boy başlık: 12x8
• Vakumlu emme, Yağ dondurma, uzun infrared
• Voltaj: AC 1220V; 50Hz/60Hz
• Sıcaklık Ayarı: +10°C  / -10°C
• Basınç Çıkışı: 0-900Kpa - Güç: 500W
• CE Belgeli
• 2 Yıl garanti
• 7/24 Servis

TEKNİK ÖZELLİKLER

BEKANIC

BÖLGESEL ZAYIFLAMADA 
YAPILMASI GEREKENLER…

-Hangi bölgesel zayıflama metodunun 
hastaya uygun olduğu konusunda uzman estetisyen 

tarafından detaylı bir inceleme yapıldıktan sonra 
karar verilmelidir.

-Birden fazla metodun bir arada kullanıldığı durumda 
tedavi başarısı daha da artacaktır.

-Hastalara işlemden 1 hafta önceden başlamak üzere 
yağdan fakir diyet yapmaları, en az 2- 2.5 lt kadar 

günlük su tüketmeleri ve mümkünse
 sporla desteklemeleri önerilir.

-Her tür bölgesel zayıflama işlemi sonrasında
 hasarlanmış yağ hücrelerinin atılımını kolaylaştırmak 

için pressoterapi veya elle masaj gibi lenf drenaj 
yöntemlerinden biri mutlaka uygulanmalıdır.

-Hastanın vücut kitle indeksine göre kilo fazlası varsa 
diyetisyen yardımı ile kilolarının azaltılması ve 

sonrasında bölgesel zayıflama işlemlerinin 
yapılması tedavi başarısını 

elbette arttıracaktır.
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Q SWITCH 
ND - YAG  Laser(Portable)

Dövme Silme Cihazı
QS-10

SHR - OPT SYSTEM
Buz Başlık IPL Epilasyon Cihazı

BK-11

ÖZELLİKLER

• Filtreler: 1064, 532, 1320,nm 
• Kullanım: Çoklu dil desteği 
• Ekran: 8”Dokunmatik Ekran 
• Soğutma Sistemi: Hava, Su
• Boyutlar: 47x36x105
• Güç: 300W Power 
• Atış Hızı: 10Hz
• Voltaj: 220 - 240V 50Hz 16A 
• CE Sertifika
• Garanti: 2 yıl 
• 7/24 Servis Garantisi

ÖZELLİKLER

Tek seansta
mucizevi 

sonuç

Portable
dövme silme

• Model No: JK 128
• Safir Başlık
• Uygulama alanı: 15X50
• Filtre: 490, 530, 640X1200 nm
• Dokunmatik, renkli ekran
• Soğutma Sistemi: Hava, Su
• Enerji Çıkışı: 1/50J cm2

• Ayar aralığı: 1/50J cm
• Aralık puls sayısı: 1-6
• Voltaj: 220-110V
• 1200W
• 50 Kg
• Boyut: 115X56X56cm

1064nm Siyah Sövme Başlığı
532nm Renkli Dövme Başlığı
1320nm Karbon Peeling Başlığı

BEKANIC

BEKANIC
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CİLT BAKIM
Cihazları

ÖZELLİKLER

DR. PEN DERMAPEN PLASMA PEN

ARTMEX CİHAZI

Kalıcı makyaj ve Micro İğneleme (Dermapen) özelliğine 
sahiptir. 7 inçh HD renkli dokunmatik ekranlıdır. Dijital 
ekran ve 2 adet kalem birbirlerine kablo ile bağlıdır. 
2 Adet kalem aynı anda bağlanabilir ve ayrı hızlarda 
çalışabilir. İğne uzunluk ayarları kalem üzerinde, hız 
ayarları ise ayarlı dijital ekrandan kolaylıkla kontrol edil-
mektedir. Kaleminin eşsiz tasarımı sayesinde uygula-
ma sırasında rahatça uygulama yapılmaktadır. Daha 
önce ayarlanan modlarda çalıştırma özelliği vardır. 

Örneğin; iğne frekansı, kaş eye line, dudak vs. 

Kalıcı makyaj 
ve 

Micro 
İğneleme

Dokunmatik renkli LCD Ekran
2 Adet IQ çelik kasa kalem - Hafif Model
Mobil stand
80000 Devir / Dakika
Alman sessiz motor
10 Seviyesi hız kontrolü
Otomatik mod
1-3-5-7-9-12-36-42 İğne / Nano iğneler
İğne uzunluğu : 0,25mm - 0,5mm - 0,75mm - 1mm - 
1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm
2350gr
Cihaz ölçüleri: 40cm X 28cm X 8cm
Alüminyum çanta ölçüleri: 45cm X 32cm X 12cm

Dr.pen Dermapen A1-C 
Modeli

0.5-3.0 Derinlik ayarı
6 kademeli hız kontrolü
12v Ac adaptör kablolu 

kullanım

Tipi: Spot Kaldırma 
Kalem

Renk:beyaz Altın
Malzeme: ABS Plas-

tik,çelik needle
Çıkış Gerilimi: 5 V

Ağırlık: Yaklaşık 235g
Kullanım: Şarjlı 

ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER

PAKET:
1 Lazer Kalem
1 USB Kablosu
1 Büyük İğne

1 Küçük İğne Başı
5  Küçük İğne

ERKEN CİLT
 YAŞLANMASINDAKİ NEDENLER...
Cilt bakımını yaptıracak kişinin

 yaşı değil cilt yaşı çok önemlidir.
Örneğin 35 yaşındaki bir kişinin düzenli cilt 

bakımı yaptırmasıyla cilt yaşı 25 olabilir.
 Cildin yaşlanmasını tetikleyen dış faktörlere 

karşı korumada ancak düzenli cilt bakımlarıyla 
mümkün olabilir. Bu dış nedenler;

düzensiz uyku, sigara ve alkol tüketimi,
aşırı stres ve yorgunluk, hormonların ani

 değişmesi, hava kirliliği, yağlı yiyecekler, suyun 
az tüketilmesi gibi nedenlerle cilt zamana 

erken yenilebilir yada istenmeyen 
sorunlarla karşılaşılabilir. 

Tüm bunları engellemek ve cildinizi koruma 
altına almak zamana 

meydan okumak sizin elinizde...



10 İN 1 CİLT BAKIM CİHAZI AYAKLI VAPOZON CİHAZI

AYAKLI LOOP LAMBA
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ÖZELLİKLER

5 dioptri dermatoloji uygulamaları 
için özel tasarlanmıştır
Soğuk ışık pleksi kapak sistemine 
sahiptir
Pozisyonlandırılabilir özellikte anti-
statik tekerlekli taşınabilir yapıdadır
Lens 127mm 

CİLT BAKIM
Cihazları

Klasik 
Cilt Bakım

Cihazı

Gözeneklerin 
nefes almasını 

sağlar

127mm
LENS

ÖZELLİKLER
Ultrasonik Ultrasaund (Cilt ütüleme, ürün 

yedirme ve kırışıklık tedavisi)
Wood Lamp

Frimatör (Fırçalarla cilt temizleme ve 
peeling)

Yüksek Frekans
Vakum 
Sprey 

Galvanik (İontoforez) 
Vapozon (Aroma Terapi ve Ozonlu Buhar)  

Loop (Işıklı büyüteç)                                                                          
Lifting 

Spot Removal (Koter)        

ÖZELLİKLER

Yoğun buharı ile ciltteki gözenekleri 
açarak cildin bakıma hazır hale gelm-

esini sağlar.
Makyaj kalıntılarının ciltteki gözeneklerden 
arındırılmasını ve gözeneklerin nefes al-

masını sağlamaktadır.
OZON özelliği ile suyu ve uygulandığı 

bölgeyi dezenfekte eder.
Buhar başlığı 360 derece ayarlanabilir,bu-

har kolu ise sabittir.
Şeffaf cam haznesinden su seviyesini 

görebilirsiniz. 
 Buhar düğmesi / Ozon Düğmesi.

360 derece Yölendirilebilir buhar ve ozon 
çıkış başlığı

Mini ebadı sayesinde çok yönlü kullanım.
Bağımsız taşınabilir,temizlenebilir su haznesi.

400 Watt Güç / 50-60 Hz          
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BEKANIC HYDRAFACEİĞNESİZ MEZOTERAPİ

LED MASKE

AMERİKAN 
CİLT BAKIM TEKNİĞİ
Hydraface bu yıl da en iyi 
cilt yenileme cihazı ödülünü 
aldı. Uzun zamandır önüne 
geçilemeyen üstün vortex 
teknolojisi ile cilde hasar 
vermeden cildin iyileşme-
sini sağlayan Hydraface 
artık bir çok elit merkez 
tarafından cilt bakımlarının 
da vazgeçilmez cihazı olar-
ak görülüyor. Dünya çapın-
da üne sahip olan sistem 
Hollywood yıldızlarından 
uzman doktorlara herkesin en sevdiği bakım olarak bir nu-
maraya haklı olarak oturdu. Diğer sistemlerden farklı olraka 
Hydaraface son derece güvenli ve hzılı bir cilt yenileme sun-
uor.  İşlem hem konforlu hemde anında parıl parıl sonucu ile 
estetik merkezleri için en iyi tercih.

İĞNESİZ MEZOTERAPİ CİHAZI
Ultrason, iyontoforez ve mezo elektroporasyon gibi cilt 
altı dokulara kadar etkili olan cilt bakımı ve tedavisi için 
kullanılır. İğnesiz mezoterapi cihazı sayesinde kişinin cilt 
ihtiyacına göre özel olarak hazırlanmış kozmetik ampull-
er ve serumlar iğne kullanılmadan cilt altına ulaştırılır.
Cihazın Kullanım Alanları :
Yaşlanmaya karşı(anti-aging) / Cilt lekelerini gidermek 
Bölgesel zayıflama (lipoliz) / Selülit / Saç Mezoterapisi

CİLT BAKIM
Cihazları

7 Işıklı Led Maskenin Avantajları Nelerdir?
Fibroblastlar aktivasyon haline geçerler, elastin ve kolajen lifleri 
gelişmeye teşvik eder, destekler.Daha şeffaf ve aydınlanmış bir 
cilt görünümü sağlar ve cildin rengini açmaya yardımcı olur.Porları 
daraltır ve daha sıkı ve düzgün bir cilt kazandırır, pürüzsüz ve elas-
tik görünüm sağlar. Detoksifikasyonu hızlandırır, metobolizmayı 
arttırmada etki sağlar.Ciltteki toksin maddelerin ciltten uzaklaştırıl-
masına yardımcı olur. Ciltte liftling (germe, sıkılaşma) etkisi yaratır,
Nemin ciltte kalmasını için oksijen alış verişini hızlandırır. Kan 
dolaşımı hızlandırır, efeldilis (çil) görünümünü azaltır. Teleanjektez-
ie (kılcal damar genişlemesi),Couperose (kuperoz; kılcak damar 
çatlaması), rosacea (kılc al damar kümeleşmesi) gibi cilt rahatsı-

zlıklarını iyileştirmede destek olur.

ÖZELLİKLER

9 Ayrı güç kademesi
4 Farklı mod 

Microelektrik Arkım
Ekstra boyun aparatı / Malzeme: Plastik

Boyutlar : 20.5 x 23 cm (yüz maskesi)
                11 x 15 cm (boyunluk)

ÖZELLİKLER

Model:  BF-18E 
110v / 240v

50 veya 60Hz 
 10w 

3,5 KG 
 38X29X21CM

7 Farklı Renk Seçeneği:
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BÖLGESEL ZAYIFLAMA
Vücut Şekillendirme

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

LENF DRENAJ CİHAZI

PASİF JİMNASTİK CİHAZI

G5 CİHAZI

ISI BATTANİYESİ

Lenf Drenaj (Detox)
Vücut şekillendirme, toparlama

Masaj / Selülit tedavi
8 Çıkışlı, 5 Tulum, 16 Airbag

Silikon hortum
LCD Ekran / Dijital kullanım

Voltaj:220V
Frekans: 50Hz

Power:70W
Amper: 5A

Voltaj:220V
Frekans: 50Hz
Power:2000W
Amper: 10A

Motor: 1950dd

Voltaj:220V
Frekans: 50Hz

Power:70W
Amper: 1A

Çıkış gücü: 7ACV

Zaman ayarlama
3 Bölme

İstenilen bölgeyi çalıştırma
480 watt

220V +- %10 16A/ 50Hz Ac
CE Belgeli

2 Yıl servis garantili

Zaman 
Ayarlı

Sessiz 
Çalışma 
Özelliği

Mekanik destekli masaj terapisi, titreşimli masaj imkanı 
sağlamaktadır. Kas ve sinir sistemini uyarmakta, kan 
dolaşımını ve lenf sisteminin dolaşımını güçlendirme-
ktedir. Yağların yumuşamasını sağlar, selülitli dokuyu 
iyileştirir, yumuşak dokuyu toparlar. Toksinlerin vücuttan 
atılmasını sağlar, zor bölgeler denilen kol altı ve bacak 

doku sarkıklıklarını toparlar. 
Cildin dokusunu ve rengini 
canlandırır. Farklı başlıklar 
yardımı ile güzellik ve fiziksel 
terapiler için ideal uygulama-
lar sağlar.

En son teknoloji ile hazrılanmış, yüksek donanımlı, bilgisa-
yarlı entegre sistemi içeren, iç devre ve özel dalga boyut-
ları ile 4 farklı program sayesinde insan yapısına uyumlu 
ve faydalı etkiler sağlayan pasif egzersiz cihazıdır. 
1-Kan dolaşımını hızlandırma, kasları güçlendirme
2-vücut şekillendirme ve toparlama
3-Vücut masajı  4-Göğüs şekillendirme, toparlama. Çift 
yönlü dalga boyutları düşük frekanslı pals ve titreşim 

sağlama etkisi ile sinir 
uclarını uyarır, yağ hücre-
leri üzerinde baskı etkisi 
sağlayarak üst düzey 
hücrelerde bulunan 
sıvıların hareket etmesini 
ve hücre içindeki atıkların 
vücuttan atılmasını uy-
armış olur.

BEKANIC BEKANIC

BEKANIC BEKANIC



DİĞER CİHAZLAR
Accessory
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ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

EPL 500 2SİSTEM İĞNELİ EPİLASYON CİHAZI

EPL 500 2SİSTEM İĞNELİ EPİLASYON CİHAZIISI STERİL CİHAZI

Voltaj: 200V
Frekans: 50-60HZ

Power: 500W
Amper: 1A

Çıkış Frekans: 1.3Mhz 

Voltaj: 200V
Frekans: 50-60HZ

Power: 500W
Amper: 1A

Çıkış Frekans: 1.3Mhz 

Flash ve Termoliz sistemleribulunan iki sistem iğneli epi-
lasyon cihazıdır. Klasik iğneli Flash Otomatik bekleme 
süresi cihazdan ayarlanabilir. Plus ayarı ile 01-020 sal-
ise arasında kıl kökünde bekleme süresi yapılabilir.

Flash ve Termoliz sistemleribulunan iki sistem iğneli epilasyon cihazıdır. 
Klasik iğneli Flash Otomatik bekleme süresi cihazdan ayarlanabilir. Plus ayarı 
ile 01-020 salise arasında kıl kökünde bekleme süresi yapılabilir.

50˚C-250˚C Termostat
-+5˚C Isı hassasiyeti

500W Resistans
10İt. İç hacim birimi

Manuel kullanım 

AYAKLI
CİHAZ

PORTATİF
(AYAKSIZ)

AKSESUARLAR
Accessory

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

ÇEKMECELİ ETEJER

SEDYE CİLT BAKIM KOLTUĞU

Ahşap gövde
1 çekmece
1-2 Raflı
Tekerlekli
Lake Bıya

Ebatlar:65X35X85

Suni deri döşeme
Katlanabilir ayaklar

Baş kısmı katlanabilir 
(4 kademe)

Taşıma kapasitesi: 
150kg

Elektrostatik toz boya 
Ebatlar: 180X60X70

Yükseklik: 63-79 cm
Sırt Kısmı: 0-75 derece

Ayak Kısmı : 0-40 derece
Taşıma Kapasitesi : 200 kg

Çelik gövde
 Elektrostatik toz boya

Kumandalı kontrol
Antibakteriel

 Silinebilir 
Suni deri kaplama.

Manuel ve
Motorlu 

Seçenekleriyle

ÖZELLİKLER

TABURE

Yükseklik: 45-61cm
Yükseklik ayarı amortisör ile ayarlanır

Elektrostatik toz boya

ARKALIKLI 
VE 

ARKALIKSIZ

Çekmeceli 
ve Raflı 

Seçenekleriyle
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Evren Mah. Bahar Cad. No:45 Nurol Park Residence
 H Blok Kat:1 D:17 Bağcılar/İSTANBUL 0536 8930409

www.bekamedikal.com

Sizi önemsiyoruz bu nedenle,
‘‘Sürekli hizmet kalıcı memnuniyet’’ diyoruz...


