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WHAT IS HOMEBEAUTY 
PERMANENT HAIR REMOVAL(IPL)? 

It is a sophisticated light-based permanent hair 
reduction system that delivers professional, 
laser-equivalent results in the comfort and 
privacy of your own home. 
Suitable for men and women with various hair 
and skin types. It can be used to effectively 
remove hair virtually anywhere on your body. 

HOW DOES IPL WORK? 

It uses the innovative IPL (Intense Pulse Light) 
technology for hair removal. The hair shaft needs 
to absorb this light energy and then transform it to 
heat to disable hair growth. It uses short, safe burst 
of light emitted from a flash-lamp to remove 
unwanted hair from all body sites in minutes. 

WHAT IS IPL ( INTENSE PULSE LIGHT)? 

An innovative hair removal technology, safely 
proven in clinical use around the world for over 15 
years. It uses intense pulses of non-coherent light 
distributed over a range of wavelengths which 
penetrate the skin to different depths. 



THE BENEFITS OF HOME BEAUTY PERMANENT HAIR REMOVAL 

• Safe for Home Use: 

Designed with a contact sensor to safeguard against misuse and it will not emit a 

pulse of light unless the skin sensor is in contact with the skin. 
It contains a skin color sensor for superior safety. 

• Easy to use: 

It doesn't require batteries or charging. Its compact size allows for easy handling as 
well as easy storage. 

• Little to no pain: 

Much safer than traditional shaving, waxing and depilation. 

• Long Lamp Lifetime 

Home Beauty is equipped with a powerful lamp cartridge that has a lifetime flashes 
giving you more than enough lamp life to treat your entire body. 

Replacement cartridges are readily available anywhere Home Beauty is sold. 

• Optional Lamp Cartridges: 

For Photo Rejuvenation and acne therapy Hair removal is just the beginning! Our 

optional lamp cartridges can turn your Hair removal into a sophisticated skin 
rejuvenation system and acne-clearing miracle. 

J 
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• Permanent Hair Reduction: 

The pulse of light emitted by Permanent hair removal is absorbed by pigment in the hair 
shaft beneath the skin surface; this disables the hair follicle activity, preventing the hair 
from growing back. 
Most people will start to notice the results after four sessions. 
caution: Keep doing the sessions for the stray hair that may have been in Telogen or 
Catagen phase. or to treat patches of hairs that were missed in initial treatment. 



• Fast Treatment Time
Treat up to 220 hairs every 3.5 second. Permanent Hair Removal has a large 6cm (3cm 
x 2cm) treatment lamp (larger than a laser machine) with light pulse interval of juust 
3.5 seconds, targeting up to 220 hairs! No batteries to charge means no downtime 
between usage. 

• Reduces hair progressively:
With continued use, you should see less hair re-growth. The hair that re-grows 
becomes progressively lighter and finer. 

• Save Thousands on Professional Laser Hair Removal
No appointment necessary. Professional IPL and Laser Hair Removal can cost 
thousands and require hours of your time. One investment into Hair removal allows 
you to achieve professional results at home, conveniently and more cost effectively. 

• Suitable for Most Hair and Skin Types:
It is used by both men and women. Permanent Hair Removal works effectively on 
(naturally) dark-blond, brown and black hair. NOT effective for (naturally) red, grey and 
light blond hair. It is NOT suitable for very dark skin (skin type VI). 

GOOD TO KNOW TIPS: 

Before Using Homebeauty 
Depending on your routine hair removal method, it may be necessary to wait a short 
time while prior to using Permanent Hair Removal. If your recent hair removal method 

was: 
Razor: You can use the Permanent Hair Removal straight away. 
Hair removal cream: It is recommended to use Permanent Hair Removal 1 week after 
your last depilation cream treatment. 
Waxing, thermal hair removal system, tweesers: It is recommended to use the 
Permanent Hair Removal 3 weeks after your last treatment. 
IPL (Intense Pulsed Light) and laser technologies: you can use Permanent Hair 
Removal only after hair re-growth has become mature. 

While using Permanent Hair Removal: 
* Put on the Safety Glasses (If Required). Permanent Hair Removal is effortlessly 
easy-simply turn the device on, adjust the light intensity to the level that suits you and 
place the applicator on your skin. 

* When the ready to flash indicator sounds, press the flash button and repeat this 
action. Make sure you overlap the treated areas. 
* During this flash, you will normally feel a sensation of warmth and tingling. When 
treating more sensitive areas, this sensation may be similar to a warm rubber band 
being snapped against the skin. 







405,000

405,000 PULSES

Hair Removal Pro
Body & Face Lux

6190236

HOME BEAUTY PERMANENT 
IPL HAIR REMOVAL PRO 
FOR BODY & FACE

PRODUCT DESCRIPTION

The generation-2 Home Beauty Permanent IPL Hair Removal PRO for 
Body & Face-Lux o�ers 405,000 pulses which is ideal for lifetime hair 
permanent hair removal treatments on body and face. It comes with an 
attractive luxury storage case. 

FEATURES
• Standard cartridge contains 400,000 

pulses and the  additional precision 
cartridge contains 5,000 pulses for face. 

• Faster �ash repetitions rate 
• Allow to treat 2.5 cm2 of skin 
• Easy, safe and painless
• Ergonomically designed.
• Clinically proven
• Features �ve energy levels
• Safe to used at sensitive area like bikini 

lines & under arms
• FDA approved technology
• O�ered with a luxury travel case
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SO WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN IPL
AND LASER HAIR REMOVAL TECHNOLOGY?

Unlike laser treatments, which have just one speci�c 
wavelength emitted from the diode depending on what 
you're targeting, IPL has multiple wavelengths (all between 
500 and 1,200 nanometres) that scatter within the skin.

As with all light based treatments, IPL works by emitting a 
wavelength into the skin, which in the case of hair removal 
targets pigment.

"It works in the same way black clothing absorbs heat on a 
hot day, versus white clothing which re�ects it.

"The light is absorbed by the pigment in the hair. It quickly 
turns to heat which then kills the growing cells that make 
the hair,"

WHAT IS IPL?
IPL stands for intense pulsed light, and it is a 
form of light therapy, used for various dermato-
logical procedures including hair removal.
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PEELING PRO 
FOR A GLOWING FACE

Safe and 
   Easy to Use

NTC CODE: 6190102
PEELING PRO

2 PEELING HEADS

REFILL FILTER

HOME BEAUTY
PEELING PRO 
FOR A GLOWING FACE

FEATURES
•  Ultra-powerful diamond peeling microdermabrasion system
• Works with microdermabrasion exfoliation and vacuum stimulation
• Removes dead skin cells, encourages the production of new skin cells and 

stimulates blood circulation
• Improves skin texture and elasticity
• Blurs age spots, irregularities in the skin and shallow acne scars
• Softens �ne lines
• For vital, younger-looking skin

PRODUCT DESCRIPTION
The Homebeauty diamond microderm wand is an essential part of any 
healthy beauty routine. The Homebeauty Reveal microdermabrasion kit 
helps you uncover healthier skin after just one treatment. With weekly use, 
you can diminish the appearance of �ne lines, age spots, enlarged pores and 
acne scars.

This is the at-home personal microdermabrasion treatment you’ve been 
searching for. Now you can save thousands of dollars by getting professional 
microdermabrasion results at home. Stop worrying about covering up your 
skin. Reveal it to the world with this remarkable technology.
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2 PEELING HEADS

HOW TO USE HOME BEAUTY PEELING PRO?
Your Home Beauty Peeling Pro device comes with extra replaceable 
�lters. Insert a �lter in the device and start with the Fine tip if you are 
using the peeling device for the �rst time. Press the On/O� button for the 
low vacuum setting. Next, select the area you wish to treat and begin 
your treatment.

FOREHEAD, CHEEKS AND CHIN
Your forehead, cheeks and chin can easily be treated with Home Beauty’s 
Peeling Pro. Start in the middle of an area and glide the device using 
smooth movements towards the outside of your face, towards the 
hairline.

NECK
Use smooth movements to treat the neck, moving from top to bottom.

AREA AROUND THE EYES AND NOSE
The area around the eyes is quite delicate and sensitive, so you need to 
move the device slowly and carefully across the area. Treat the area 
around the eyebrows by making short upward movements, carefully 
avoiding the eyelids. Proceed to the area around the nose using 
downward strokes, following the contours of your nose and cheekbones.
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Water Proof, Safe and
                    Easy to Use

FACIAL
CLEANSING
PRO
NTC CODE: 6190258

PRODUCT DESCRIPTION
Facial Cleansing Brush instantly cleanses 
your skin and eliminates impurities. The 
vibrating and pulsating brush does all the 
work. With its 2 settings it has a high 
versatility - this allows you to clean your skin 
at your desired setting as well as massage 
your skin to improve blood circulation. After 
you have used it, your face feels softer and 
looks radiant. It even removes up to 6 times 
more makeup than manual cleansing, so 
considerably reduces the risk of irritation. 
Experience the di�erence yourself now!

FEATURES
• Professional deep facial-cleansing for daily use.
• Removes 6x more makeup than manual 

cleansing.
• Minimizes enlarged pores.
• Improves the absorption of nourishing creams 

and lotions.
• Vibrating and pulsating functions with two 

intensity settings.
• Waterproof, suitable for under the shower and 

while bathing.
• 1 minute auto shut-o� timer.
• Includes face brush stand and two brushes, 

Regular and Soft.
• Rechargeable, can be used up to 50 times on a 

single charge.

HOME BEAUTY
FACIAL CLEANSING PRO
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BEAUTY 
STYLER
SHAVE, TRIM AND SHAPE
NTC CODE: 6190237

No Pain, No Razor bumps 
        and No Cuts

PRODUCT DESCRIPTION
The possibilities with Homebeauty’s Beauty 
Styler are endless. The head of this beauty 
tool is designed to shave with precision; 
even the smallest and lightest hairs, 
including downy hairs, can be removed with 
ease. Ideal for shaping eyebrows, shaving 
the bikini line, armpits or groin area, or 
removing hairs on the upper lip. Do you 
prefer a trim? Simply attach the trimmer 
comb to the device and cut longer hairs on 
the eyebrows to shape them.

SHAVE, TRIM AND SHAPE

HOME BEAUTY
BEAUTY STYLER

FEATURES
• Shave, trim and shape with precision
• Suitable for hairs on your face and body
• Removes even the smallest, lightest hairs from 

sensitive areas
• No pain, no razor bumps and no cuts
• Lightweight and travel-friendly
• Dual-edged precision head of 18mm 

and 8mm
• Trimmer comb of 2.5mm and 3.5mm
• Includes cleaning brush.
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FAT REDUCTION BELT
SAY GOODBYE TO STUBBORN FAT
No Sport  •  No Diet  •  Just 15min a day !

REDUCES STUBBORN FAT 
AND STRENGTHENS 
UNDERLYING MUSCLES

Reduces stubborn fat, 
      Tones the muscles

PRODUCT DESCRIPTION
Fighting unwanted fat that you cannot get 
rid of through exercise or dieting? It is 
possible with Homebeauty’s Fat Reduction 
Belt! This device for home use utilises 
innovative technologies for a painless 
reduction of body fat, without unpleasant 
side e�ects.
Homebeauty Fat Reduction Belt combines 
two technologies in one device for targeted 
fat reduction: LLLT and EMS. Both 
technologies are clinically proven to be 
e�ective and safe to use. It reduces 
stubborn fat, while it trains and tones the 
underlying muscles at the same time. You 
can use this device on the abdomen, as well 
as the waistline, thigh area, buttocks and 
upper arms.

SAY GOODBYE TO STUBBORN FAT

HOME BEAUTY
FAT REDUCTION BELT

FEATURES
• For targeted fat reduction in areas that diets 

and exercises do not necessarily tackle
• Achieve results without workouts or diets
• Clinically proven Low Level Light Therapy 

(LLLT)
• E�ective Electric Muscle Stimulation (EMS)
• Causes loss of fat in fat cells
• Tones and strengthens the muscles
• For use on abdomen, �ank area, thigh area, 

buttocks and upper arms
• Visible results after a few treatments
• Painless, safe, non-invasive and without 

unpleasant side e�ects
• User-friendly, wearable device
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Comfortable and Easy to use

LADY
SHAVER
NTC code: 6190239

WATERPROOF

ELECTRIC SHAVER
FOR WET AND DRY SKIN 

PRODUCT DESCRIPTION
Ultra-smooth skin is now within reach. 
This waterproof, cordless electric shaver 
with pop-up trimmer easily adapts to your 
skin. It provides a quick, hassle-free and 
comfortable shave, whether your skin is 
wet or dry. Also, the two di�erent speed 
settings give you optimal results for each 
body part.

ELECTRIC SHAVER FOR WET AND DRY SKIN

HOME BEAUTY

FEATURES
• For use in shower & bath
• Painless, irritation-free, and easy 

to use
• Ergonomic & lightweight design

For arms, legs, armpits and 
the bikini area

WATERPROOF
LADY SHAVER
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Reflects your Beauty

MIRROR
DELUXE
NTC code: 6190238

DOUBLE-SIDED MIRROR 
WITH LED LIGHTING PRODUCT DESCRIPTION

Mirror Deluxe is a mirror with LED lighting 
that can be used in a standing position or in 
the hand. The mirror is double-sided and 
emits two types of light. The normal side is 
very handy for the all-round styling of hair 
and for applying skin care products. The 
magnifying side is perfect for applying or 
removing makeup, for epilating or for 
shaving. Even the smallest blemishes or hairs 
are visible at a glance. 

DOUBLE-SIDED MIRROR WITH 
LED LIGHTING

HOME BEAUTY
MIRROR DELUXE

FEATURES
• Double-sided mirror with LED lighting.
• Perfect for doing hair and makeup, epilating 

or shaving.
• Can be used in a standing position or in the 

hand.
• Double-sided magni�cation: 1x and 5x.
• Two di�erent light edges: natural daylight and 

bright light
• Timer that switches the light o� automatically 

after 15 minutes.
• Including induction charger (base)
• Mirror can be charged wirelessly via the 

induction charger.
• Includes USB charger and micro USB cable to 

charge the base.
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HOME BEAUTY

وصف المنتج
 .LED تحتوي مرآة هوم بيوتي ديلوكس على إضاءة
الستاند.  على  بتثبيتها  أو  يدويا  إستخدامها  يمكن 

تتميز بجانبين و مستويين مختلفين من ا�ضاءة.

يستعمل الجانب العادي لتصفيف الشعر و تطبيق 
فهو  المكبر  الجانب  أما  بالبشرة.  العناية  منتجات 
أو  الشعر  إزالة  و  الماكياج   إزالة  أو  لتطبيق  مثالي 
و  الشوائب  أصغر  حتى  رؤية  لسهولة  الحالقة 

الشعيرات بفضل مميزات ا�ضاءة و التكبير للمرآة.

مميزات المنتج:
تتميز المرآة بجهتين مختلفتين: جهة عادية و

LED جهة مكبرة ٥ مرات و إضاءة 
مثاليــة لتصفيــف الشــعر و المكيــاج و الحالقــة و 

إزالة الشعر.
يمكن إستخدامها يدويا أو بتثبيتها على الستاند

مختلفيــن  مســتويين  حســب  ضبطهــا  يمكــن 
لªضاءة: إنعكاس طبيعي أو قوي للضوء

وضــع ســكون أوتوماتيكــي بعد ١٥ دقيقــة من عدم 
إستخدام المرآة

تتوفر مع قاعدة شحن
الشــاحن  طريــق  عــن  ســلكيا  ال  شــحنها  يمكــن 

التعريفي
USB مصغــر لشــحن  USB و ســلك  تتضمــن شــاحن 

القاعدة

مرآة ديلـــوكـس 
 LED مرآة مزدوجة إضاءة

يعكـس جمــالك

NTC code: 6190238

مرآة
ديلـــوكـس 
 LED مرآة مزدوجة إضاءة
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إزالة الشعر.
يمكن إستخدامها يدويا أو بتثبيتها على الستاند

مختلفيــن  مســتويين  حســب  ضبطهــا  يمكــن 
لªضاءة: إنعكاس طبيعي أو قوي للضوء

وضــع ســكون أوتوماتيكــي بعد ١٥ دقيقــة من عدم 
إستخدام المرآة

تتوفر مع قاعدة شحن
الشــاحن  طريــق  عــن  ســلكيا  ال  شــحنها  يمكــن 

التعريفي
USB مصغــر لشــحن  USB و ســلك  تتضمــن شــاحن 

القاعدة

مرآة ديلـــوكـس 
 LED مرآة مزدوجة إضاءة

يعكـس جمــالك

NTC code: 6190238

مرآة
ديلـــوكـس 
 LED مرآة مزدوجة إضاءة



HOME BEAUTY

شديدة  بشرة  على  الحصول  يمكنك  ا	ن 
الحالقة  جهاز  بفضل  ذلك  و  النعومة، 
الكهربائي المقاوم للماء من هوم بيوتي. هذا 
الجهاز المخصص للسيدات يمكنك من حالقة 
الشعر بسرعة و سهولة و هو في نفس الوقت 
مريح و لطيف على البشرة، سواء كانت رطبة أو 
حسب  الجهاز  ضبط  أيضا  يمكنك  جافة. 
من  ستتمكنين  و  السرعة  من  مستويين 

الحصول على نتائج ممتازة في كل مرة.

لليدين و الساقين و منطقة البيكيني

وصف المنتج

مميزات المنتج
لالستخدام خالل االستحمام

غير مؤلم، ال يسبب التهيج و سهل
االستخدام

تصميم مريح و خفيف الوزن

جهاز حالقة الشعر
جهاز كهربائي لحالقة الشعر

لالستخدام على البشرة الرطبة و الجافة

مقاوم للماء

NTC code: 6190239

جهاز كهربائي لحالقة الشعر
لالستخدام على البشرة الرطبة و الجافة

جهاز حالقة الشعر
للسيدات مقاوم للماء

مريحة و سهلة االستخدام

مقاوم للماء



HOME BEAUTY

شديدة  بشرة  على  الحصول  يمكنك  ا	ن 
الحالقة  جهاز  بفضل  ذلك  و  النعومة، 
الكهربائي المقاوم للماء من هوم بيوتي. هذا 
الجهاز المخصص للسيدات يمكنك من حالقة 
الشعر بسرعة و سهولة و هو في نفس الوقت 
مريح و لطيف على البشرة، سواء كانت رطبة أو 
حسب  الجهاز  ضبط  أيضا  يمكنك  جافة. 
من  ستتمكنين  و  السرعة  من  مستويين 

الحصول على نتائج ممتازة في كل مرة.

لليدين و الساقين و منطقة البيكيني

وصف المنتج

مميزات المنتج
لالستخدام خالل االستحمام

غير مؤلم، ال يسبب التهيج و سهل
االستخدام

تصميم مريح و خفيف الوزن

جهاز حالقة الشعر
جهاز كهربائي لحالقة الشعر

لالستخدام على البشرة الرطبة و الجافة

مقاوم للماء

NTC code: 6190239

جهاز كهربائي لحالقة الشعر
لالستخدام على البشرة الرطبة و الجافة

جهاز حالقة الشعر
للسيدات مقاوم للماء

مريحة و سهلة االستخدام

مقاوم للماء



يمنح البشرة نعومة شديدة في بضع ثوان فقط.
سهل االستخدام.

أفضل من استخدام اجهزة المعدنية.
يعمل بالبطارية.

يزيل الجلد المتصلب من القدمين في ثوان.
يحتوي على  اسطوانتي استبدال معدنية.

سهل االستخدام و مريح.
آمن و فعال جدا.

يمنحك نتائج على غرار نتائج الصالون .

الميزات و الفوائد:



يمنح البشرة نعومة شديدة في بضع ثوان فقط.
سهل االستخدام.

أفضل من استخدام اجهزة المعدنية.
يعمل بالبطارية.

يزيل الجلد المتصلب من القدمين في ثوان.
يحتوي على  اسطوانتي استبدال معدنية.

سهل االستخدام و مريح.
آمن و فعال جدا.

يمنحك نتائج على غرار نتائج الصالون .

الميزات و الفوائد:



HOME BEAUTY

التــي  العنيــدة  الدهــون  مــن  التخلــص  تريــد  هــل 
التماريــن  و  الحميــة  بإتبــاع  إزالتهــا  عــن  عجــزت 
الرياضيــة؟  أصبــح هــذا ممكنــا مــع جهــاز هــوم 
ل�ســتخدام  جهــاز  الدهــون.  لتذويــب  بيوتــي 
مــن  للحــد  مبتكــرة  تقنيــات  يســتخدم  المنزلــي 

دهون الجسم دون ألم و دون آثار جانبية. 
يعتمــد هــذا الجهــاز علــى  تكنولوجيــات مبتكــرة 
تــم إثبــات فعاليتهــا ســريريا، تمكنــك مــن الحــد مــن 
  .EMS تكنولوجيــا  و   LLLT تكنولوجيــا  الدهــون: 
ــون  ــن الده ــص م ــى التخل ــاز عل ــذا الجه ــاعد  ه يس
العنيــدة و تعزيــز العضــالت بطريقــة فعالــة و آمنــة. 
منطقــة  علــى  الجهــاز  هــذا  اســتخدام  يمكنــك 
منطقــة  و  الخصــر  محيــط  إلــى  إضافــة  البطــن، 

الفخذ و ا§رداف و الذراعين.

وصف المنتج

مميزات المنتج
يعمــل الجهــاز علــى تذويــب الدهــون فــي المناطــق 

التي ال تتعالج بإتباع ا§نظمة الغذائية و التمارين.
يمكنــك هــذا الجهــاز مــن الحصــول علــى نتائــج 
القيــام  أو  غذائــي  نظــام  إتبــاع  دون  ملموســة 

بتمارين رياضية.
(LLLT) تقنيــة مبتكــرة تتمثــل فــي العــالج بالضــوء 

منخفض المستوى و تم إثباتها سريريا. 
التحفيــز  فــي  تتمثــل  مبتكــرة  تقنيــة   (EMS)

الكهربائي للعضالت.
ــا  ــي الخالي ــون ف ــدان الده ــن فق ــك م ــاز يمكن جه

الدهنية.
ــدودة و  ــالت مش ــى عض ــول عل ــن الحص ــك م يمكن

متناغمة.
ــن و  ــالت البط ــى عض ــاز عل ــتخدام الجه ــن إس يمك

الخصر و الوركين و ا§رداف و الذراعين.
نتائج ملموسة بعد جلسات عالج قليلة.

مؤلــم  غيــر  ا¾ســتخدام،  ســهل  و  آمــن  جهــاز 
و ال يسبب آثارا جانبية.

حزام تذويب الدهون
قل وداعا للدهون العنيدة

جهاز تذويب  الدهون العنيدة و تعزيز بنية العضالت

قل وداعا للدهون العنيدة

حزام تذويب الدهون العنيدة
و تعزيز العضالت

حزام تذويب الدهون
بدون رياضة •  بدون حمية • فقط ١٥ دقيقة في اليوم !



HOME BEAUTY

التــي  العنيــدة  الدهــون  مــن  التخلــص  تريــد  هــل 
التماريــن  و  الحميــة  بإتبــاع  إزالتهــا  عــن  عجــزت 
الرياضيــة؟  أصبــح هــذا ممكنــا مــع جهــاز هــوم 
ل�ســتخدام  جهــاز  الدهــون.  لتذويــب  بيوتــي 
مــن  للحــد  مبتكــرة  تقنيــات  يســتخدم  المنزلــي 

دهون الجسم دون ألم و دون آثار جانبية. 
يعتمــد هــذا الجهــاز علــى  تكنولوجيــات مبتكــرة 
تــم إثبــات فعاليتهــا ســريريا، تمكنــك مــن الحــد مــن 
  .EMS تكنولوجيــا  و   LLLT تكنولوجيــا  الدهــون: 
ــون  ــن الده ــص م ــى التخل ــاز عل ــذا الجه ــاعد  ه يس
العنيــدة و تعزيــز العضــالت بطريقــة فعالــة و آمنــة. 
منطقــة  علــى  الجهــاز  هــذا  اســتخدام  يمكنــك 
منطقــة  و  الخصــر  محيــط  إلــى  إضافــة  البطــن، 

الفخذ و ا§رداف و الذراعين.

وصف المنتج

مميزات المنتج
يعمــل الجهــاز علــى تذويــب الدهــون فــي المناطــق 

التي ال تتعالج بإتباع ا§نظمة الغذائية و التمارين.
يمكنــك هــذا الجهــاز مــن الحصــول علــى نتائــج 
القيــام  أو  غذائــي  نظــام  إتبــاع  دون  ملموســة 

بتمارين رياضية.
(LLLT) تقنيــة مبتكــرة تتمثــل فــي العــالج بالضــوء 

منخفض المستوى و تم إثباتها سريريا. 
التحفيــز  فــي  تتمثــل  مبتكــرة  تقنيــة   (EMS)

الكهربائي للعضالت.
ــا  ــي الخالي ــون ف ــدان الده ــن فق ــك م ــاز يمكن جه

الدهنية.
ــدودة و  ــالت مش ــى عض ــول عل ــن الحص ــك م يمكن

متناغمة.
ــن و  ــالت البط ــى عض ــاز عل ــتخدام الجه ــن إس يمك

الخصر و الوركين و ا§رداف و الذراعين.
نتائج ملموسة بعد جلسات عالج قليلة.

مؤلــم  غيــر  ا¾ســتخدام،  ســهل  و  آمــن  جهــاز 
و ال يسبب آثارا جانبية.

حزام تذويب الدهون
قل وداعا للدهون العنيدة

جهاز تذويب  الدهون العنيدة و تعزيز بنية العضالت

قل وداعا للدهون العنيدة

حزام تذويب الدهون العنيدة
و تعزيز العضالت

حزام تذويب الدهون
بدون رياضة •  بدون حمية • فقط ١٥ دقيقة في اليوم !



وصف المنتج 
يتميز  و  السيلواليت.  من  الحد  و  البشرة  لشد  قوية  وسيلة  هو 
الطاقة  من  أنواع  ثالثة  بين  تجمع  التي  المتطورة   TMHT بتقنية 
الشد  تضمن  أنها  كما  االستخدام،  عند  مثالية  نتائج  لضمان 
تنسيق  و  البشرة  جمال  و  مرونة  تعزيز  إلى  با�ضافة  العميق  

قوام الجسم بشكل عام. 
ا¤ن أصبحت عملية شد البشرة سهلة و مريحة و آمنة و تمكنك 

من نفس الوقت من تنسيق القوام و تقليل نسبة الترهل. 

كيف يعمل جهاز هوم بيوتي للتخلص من السيلواليت
يتيح  مما  البشرة  تحفيز  و  الجلد  حرارة  درجة  برفع  الجهاز  يقوم 
عملية التجديد و الشد الطبيعي . أثناء العالج، يحافظ الجهاز على  
درجة حرارة تبلغ ٤١ درجة مئوية من السطح و حتى عمق ٥ ملم. 
باستمرار درجة  يراقب  و هو مزود بجهاز استشعار حراري مدمج 

حرارة البشرة و مستويات الطاقة لضمان االستخدام ا¤من.

مختلفة  و  متطورة  تقنيات   ٣ السيلواليت  من  للتخلص  بيوتي  هوم  جهاز  يستخدم 
للحصول على نتائج فعالة.

ا«شعة تحت الحمراء: التي تقوم بشد الطبقات العميقة للبشرة إلى ما يصل إلى    
١٠ ملم، و تقلل من مستويات السيلواليت.

الترددات الضوئية الحمراء ال اي دي: التي تجدد البشرة و تعيد لها التوازن الطبيعي.    
  الترددات الالسلكية الثنائية المركزة: تساعد على تحسين ملمس البشرة.

يقوم بالشد العميق لطبقات البشرة
يشد الجلد المترهل

يقلل السيلواليت
ينسق قوام الجسم

ينعم البشرة
يحسن ملمس البشرة و يمنحها مزيدا من المرونة

يعيد التوازن للبشرة و يجددها

الميزات و الفوائد:



وصف المنتج 
يتميز  و  السيلواليت.  من  الحد  و  البشرة  لشد  قوية  وسيلة  هو 
الطاقة  من  أنواع  ثالثة  بين  تجمع  التي  المتطورة   TMHT بتقنية 
الشد  تضمن  أنها  كما  االستخدام،  عند  مثالية  نتائج  لضمان 
تنسيق  و  البشرة  جمال  و  مرونة  تعزيز  إلى  با�ضافة  العميق  

قوام الجسم بشكل عام. 
ا¤ن أصبحت عملية شد البشرة سهلة و مريحة و آمنة و تمكنك 

من نفس الوقت من تنسيق القوام و تقليل نسبة الترهل. 

كيف يعمل جهاز هوم بيوتي للتخلص من السيلواليت
يتيح  مما  البشرة  تحفيز  و  الجلد  حرارة  درجة  برفع  الجهاز  يقوم 
عملية التجديد و الشد الطبيعي . أثناء العالج، يحافظ الجهاز على  
درجة حرارة تبلغ ٤١ درجة مئوية من السطح و حتى عمق ٥ ملم. 
باستمرار درجة  يراقب  و هو مزود بجهاز استشعار حراري مدمج 

حرارة البشرة و مستويات الطاقة لضمان االستخدام ا¤من.

مختلفة  و  متطورة  تقنيات   ٣ السيلواليت  من  للتخلص  بيوتي  هوم  جهاز  يستخدم 
للحصول على نتائج فعالة.

ا«شعة تحت الحمراء: التي تقوم بشد الطبقات العميقة للبشرة إلى ما يصل إلى    
١٠ ملم، و تقلل من مستويات السيلواليت.

الترددات الضوئية الحمراء ال اي دي: التي تجدد البشرة و تعيد لها التوازن الطبيعي.    
  الترددات الالسلكية الثنائية المركزة: تساعد على تحسين ملمس البشرة.

يقوم بالشد العميق لطبقات البشرة
يشد الجلد المترهل

يقلل السيلواليت
ينسق قوام الجسم

ينعم البشرة
يحسن ملمس البشرة و يمنحها مزيدا من المرونة

يعيد التوازن للبشرة و يجددها

الميزات و الفوائد:



جهاز  باستخدام  أظافرك  جمال  على  حافظي 
الجهاز  هذا  ا�ظافر.  لتلميع  بيوتي  هوم 
ا�لكتروني يمنح أظافرك مظهرا المعا طبيعيا 

يدوم لمدة أسبوعين على ا�قل. 

إنه أسهل و أسرع بكثير من استخدام  ا�دوات 
يمكنك  ثوان  بضع  ففي  التقليدية.  اليدوية 
الحصول على أظافر ذو مظهر جذاب على غرار 
الصالونات،  في  عليها  تحصلين  التي  النتيجة 
و  مكلفة  عناية  جلسة  إلى  ا�ضطرار   دون 

معقدة! 

يسهل  حيث  الحجم   صغير  أنه  إلى  با�ضافة 
أي  إلى  معك  أخذه  و  محفظتك   في   وضعه 

مكان.

 

وصف الجهاز:

مميزات الجهاز: 

تلميع ا�ظافر باستخدام اسطوانة  عالية الجودة. 
لمعان يدوم طويال.

سريع وفعال.
اسطوانات قابلة لالستبدال.

تصميم مناسب و مريح.
مثالي لالستخدام على جل االكريليك و أظافر اليدين و القدمين الطبيعية. 

سهل االستخدام.
يعمل بالبطارية.



جهاز  باستخدام  أظافرك  جمال  على  حافظي 
الجهاز  هذا  ا�ظافر.  لتلميع  بيوتي  هوم 
ا�لكتروني يمنح أظافرك مظهرا المعا طبيعيا 

يدوم لمدة أسبوعين على ا�قل. 

إنه أسهل و أسرع بكثير من استخدام  ا�دوات 
يمكنك  ثوان  بضع  ففي  التقليدية.  اليدوية 
الحصول على أظافر ذو مظهر جذاب على غرار 
الصالونات،  في  عليها  تحصلين  التي  النتيجة 
و  مكلفة  عناية  جلسة  إلى  ا�ضطرار   دون 

معقدة! 

يسهل  حيث  الحجم   صغير  أنه  إلى  با�ضافة 
أي  إلى  معك  أخذه  و  محفظتك   في   وضعه 

مكان.

 

وصف الجهاز:

مميزات الجهاز: 

تلميع ا�ظافر باستخدام اسطوانة  عالية الجودة. 
لمعان يدوم طويال.

سريع وفعال.
اسطوانات قابلة لالستبدال.

تصميم مناسب و مريح.
مثالي لالستخدام على جل االكريليك و أظافر اليدين و القدمين الطبيعية. 

سهل االستخدام.
يعمل بالبطارية.



HOME BEAUTY

يمكن إستعمال جهاز الحالقة من هوم بيوتي 
الجهاز  هذا  رأس  تصميم  تم  مختلفة.  بطرق 
من  يمّكن  مما  دقيقة  حالقة  على  للحصول 
سهولة.  بكل  الناعم  و  الخفيف  الشعر  إزالة 
و  الحاجبين  لتشكيل  مثالي  الجهاز  هذا  يعتبر 
مناطق  و  ا�بط،  منطقة  و  البيكيني  خط 
التشذيب؟  تفضل  هل  الجسم.  من  حساسة 
والقيام  بالجهاز  المشط  تركيب  يمكنك  إذا 
الحاجبين  تشكيل  و  الطويل  الشعر  بتشذيب 

بكل سهولة.

وصف المنتج

مميزات المنتج
تشذيب و حالقة و تحديد الشعر بكل دقة

مناسب �زالة شعر الوجه و الجسم
 مثالــي �زالــة الشــعر الناعــم و الخفيــف فــي 

المناطق الحساسة من الجسم
ال يسبب ألما أو جروحا

جهاز خفيف الوزن و مناسب للسفر
رأس مزدوج لتحديد الشعر ١٨مم و ٨ مم
مشط لتشذيب الشعر ٢٫٥ مم و ٣٫٥ مم

يحتوي على فرشاة تنظيف

جهاز تشذيب و حالقة الشعر

NTC CODE: 6190237

ال يسبب ألما أو جروحا

جهاز تشذيب
و حالقة الشعر



HOME BEAUTY

يمكن إستعمال جهاز الحالقة من هوم بيوتي 
الجهاز  هذا  رأس  تصميم  تم  مختلفة.  بطرق 
من  يمّكن  مما  دقيقة  حالقة  على  للحصول 
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والقيام  بالجهاز  المشط  تركيب  يمكنك  إذا 
الحاجبين  تشكيل  و  الطويل  الشعر  بتشذيب 
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وصف المنتج

مميزات المنتج
تشذيب و حالقة و تحديد الشعر بكل دقة

مناسب �زالة شعر الوجه و الجسم
 مثالــي �زالــة الشــعر الناعــم و الخفيــف فــي 

المناطق الحساسة من الجسم
ال يسبب ألما أو جروحا

جهاز خفيف الوزن و مناسب للسفر
رأس مزدوج لتحديد الشعر ١٨مم و ٨ مم
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أنواع من الطاقة للوصول  بين ثالثة  الوجه تفاعال دقيقا  بيوتي لشد  يوفر جهازهوم 
إلى النتيجة المثالية:

ا�شعة تحت الحمراء التي تؤثر على الطبقة العليا من الجلد لتحسين نسيج البشرة  
الترددات الضوئية الحمراء ال اي دي و التي تصل إلى باطن البشرة لتجديدها و ترميم   

الكوالجين. 
الجلد  تحت  الموجودة  الدهون  تخترق  التي  المركزة  الثنائية  الالسلكية  الترددات   

لتشد ا�نسجة العميقة و تحد من  التجاعيد. 
يقلل التجاعيد العميقة و الترهالت 

يجدد إشراقة البشرة و حيويتها
مناسب لجميع أنواع البشرة

يعمل على شد و تنعيم مالمح الوجه
يعزز مرونة البشرة

يعيد بناء الكوالجين
تم اختباره سريريا و ينصح به خبراء ا�مراض الجلدية و التناسلية

متوفر مع حقيبة فاخرة

وصف المنتج
التجاعيد  من  الحد  من  يمكنك  جهازا  تمتلك  أن  الرائع  من  أليس 
التمتع  يمكنك  ا´ن  بشرتك؟  شباب  استعادة  و  ملحوظ  بشكل 

بهذه المزايا عند استخدام جهاز هوم بيوتي لشد البشرة .
عالمات  من  الحد  على  تعمل  المتطورة  و  الفريدة  ا�داة  هذه  إن 
TMHT تكنولوجيا  فتقنية  باهرة.  نتائج  تمنحك  و  السن  في  التقدم 

نعومة  تحفز  و  الداخلية  للطبقة  العميق  التجديد  على  تساعد 
و  الكوالجين  بناء  إعادة  في  تساهم  أنها  كما  الخارج.  من  البشرة 
تحسين مرونة البشرة. استخدمي جهاز شد البشرة  لتحصلي على 

بشرة أكثر نضارة و شبابا ! 

كيف يعمل جهاز هوم بيوتي لشد البشرة
عند اتصال جهاز االستشعار بالبشرة، يبدأ الجهاز  بإرسال كمية دقيقة و متساوية 
يقوم  بينما  الحرارة،  من  بالقليل  تشعر  سوف  لعالجك.  المخّصصة  الطاقة  من 
مع  أفقية  بحركة  الجهاز  بتحريك  ببساطة  قم  تجديدها.  و  بشرتك  بشّد  الجهاز 
التدليك اللطيف فوق المنطقة المراد عالجها. حرك الجهاز ببطء و بدقة، و تأكد 

من تغطية المنطقة كاملة طوال الجلسة.
الميزات و الفوائد:
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تحسين مرونة البشرة. استخدمي جهاز شد البشرة  لتحصلي على 

بشرة أكثر نضارة و شبابا ! 

كيف يعمل جهاز هوم بيوتي لشد البشرة
عند اتصال جهاز االستشعار بالبشرة، يبدأ الجهاز  بإرسال كمية دقيقة و متساوية 
يقوم  بينما  الحرارة،  من  بالقليل  تشعر  سوف  لعالجك.  المخّصصة  الطاقة  من 
مع  أفقية  بحركة  الجهاز  بتحريك  ببساطة  قم  تجديدها.  و  بشرتك  بشّد  الجهاز 
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الميزات و الفوائد:



HOME BEAUTY
للبـشـــرة

وصف المنتج

مميزات المنتج
ل�ســتعمال  للبشــرة-  مهنــي  و  عميــق  تنظيــف 

اليومي
ــن  ــر م ــرات أكث ــى ٦ م ــاج حت ــة المكي ــى إزال ــل عل تعم

التنظيف اليدوي للبشرة
تساعد على الحد من المسامات المفتوحة

كريــم  و  للوشــن  البشــرة  إمتصــاص  عمليــة  تعــزز 
العناية

تعمــل الفرشــاة بمســتويين مختلفيــن مــن ا�هتــزاز و 
النبض

أثنــاء  إســتخدامها  يمكــن  للمــاء،  مقاومــة 
ا�ستحمام

عــدم  مــن  دقيقــة  بعــد  أوتاماتيكيــا  تغلــق 
ا�ستخدام

يتضمــن الجهــاز حامــل فرشــاة و ٢ فرشــاة للتنظيــف 
العميق و التنظيف الناعم للبشرة

الفرشــاة قابلــة �عــادة الشــحن و يمكــن إســتعمالها 
لغاية ٥٠ مرة بعد شحنها

بيوتي.  هوم  من  للبشرة  العميق   للتنظيف  فرشاة 
تعمل كل من تقنية ا�هتزاز و النبض على  التنظيف 
إستعمال  يمكن  البشرة.  شوائب  إزالة  و  العميق 
تدليك  و  لتنظيف  الذبذبة  من  مختلفين  مستويين 
هذه  إستخدام  بعد  الدموية.  الدورة  تعزيز  و  البشرة 
نضرة.  و  ناعمة  بشرة  على  تحصلين  سوف  الفرشاة 
تعمل على تنقية الوجه و إزالة المكياج حتى 6 مرات 
للبشرة، تقلل من إمكانية  اليدوي  التنظيف  أكثر من 

إلتهاب البشرة. إستمتعي بتنظيف عميق للبشرة.

NTC CODE: 6190258

مقاوم للماء  آمن  و سهل االستخدام

لــلــبـــشــــــرة



HOME BEAUTY
للبـشـــرة

وصف المنتج

مميزات المنتج
ل�ســتعمال  للبشــرة-  مهنــي  و  عميــق  تنظيــف 

اليومي
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التنظيف اليدوي للبشرة
تساعد على الحد من المسامات المفتوحة

كريــم  و  للوشــن  البشــرة  إمتصــاص  عمليــة  تعــزز 
العناية

تعمــل الفرشــاة بمســتويين مختلفيــن مــن ا�هتــزاز و 
النبض

أثنــاء  إســتخدامها  يمكــن  للمــاء،  مقاومــة 
ا�ستحمام

عــدم  مــن  دقيقــة  بعــد  أوتاماتيكيــا  تغلــق 
ا�ستخدام

يتضمــن الجهــاز حامــل فرشــاة و ٢ فرشــاة للتنظيــف 
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الفرشــاة قابلــة �عــادة الشــحن و يمكــن إســتعمالها 
لغاية ٥٠ مرة بعد شحنها

بيوتي.  هوم  من  للبشرة  العميق   للتنظيف  فرشاة 
تعمل كل من تقنية ا�هتزاز و النبض على  التنظيف 
إستعمال  يمكن  البشرة.  شوائب  إزالة  و  العميق 
تدليك  و  لتنظيف  الذبذبة  من  مختلفين  مستويين 
هذه  إستخدام  بعد  الدموية.  الدورة  تعزيز  و  البشرة 
نضرة.  و  ناعمة  بشرة  على  تحصلين  سوف  الفرشاة 
تعمل على تنقية الوجه و إزالة المكياج حتى 6 مرات 
للبشرة، تقلل من إمكانية  اليدوي  التنظيف  أكثر من 

إلتهاب البشرة. إستمتعي بتنظيف عميق للبشرة.

NTC CODE: 6190258

مقاوم للماء  آمن  و سهل االستخدام

لــلــبـــشــــــرة



Home Beauty Peeling Pro مع فالتر إضافية قابلة لالستبدال. قم  يقدم جهاز 
التقشير  جهاز  تستخدم  كنت  إذا  الرفيع  بالطرف  وابدأ  الجهاز  في  فلتر  بإدخال 
المنخفض  المستوى  �ستخدام  إيقاف"   / "تشغيل  الزر  على  اضغط  مرة.  �ول 

لعملية الشفط. بعد ذلك، إبدأ بعالج المنطقة المرغوبة.

كيفية إستعمال جهاز التقشير من هوم بيوتي

للجبين و الوجنتين و الذقن
يمكن إستخدام هذا الجهاز بسهولة على هذه المناطق من الوجه، ضع الجهاز 
على المنطقة المرغوبة بطريقة تمكنه من ا�نزالق بسهولة باستخدام حركات 

ناعمة على طرفي المنطقة المعالجة.

الرقبة
قم بإستخدام حركات ناعمة على منطقة الرقبة من ا�على إلى ا�سفل.

المناطق حول العينين و ا نف
إن المنطقة المحيطة بالعينين هي منطقة دقيقة و حساسة جًدا، لذلك تحتاج 
المحيطة  المنطقة  على  قصيرة  بحركات  قم  وعناية.  ببطء  الجهاز  تحريك  إلى 
بالحاجبين و تجنب إستخدام الجهاز على الجفن. قم بحركات في إتجاه ا�سفل 

على المنطقة المحيطة با�نف باتباع خطوط محيط ا�نف و الوجنتين.

2 PEELING HEADS

تقنية الشفط
يساعد الشفط على تحفيز نعومة و نضارة البشرة. 

يساعد على تحسين لون و ملمس البشرة. 

يساعد على التخلص من كل عالمات التقدم بالسن و 
منطقة  حول  التجاعيد  من  يقلل  و  الداكنة،  البقع 

العنين. 

دقائق،  خالل  في  البشرة  تقشير  الجهاز  لهذا  يمكن 
حيث يعمل على التخلص من الخاليا الميتة و ذلك عن 
المصفاة   في  فتتجمع  ا�لة  إلى  شفطها  طريق 
الخاليا  عينات  ترى  سوف  المصفاة  تغيير  عند  (الفلتر). 
ذلك  ومع  ببشرتك.  ملتصقة  كانت  التي  التالفة 
عند  الجهاز  استخدام  نتيجة  بوضوح  تعكس  فالمرآة 
أن بشرتك  المعالجة. ستالحظ  إلى بشرتك بعد  النظر 
أشد  أصبح  ملمسها  أن  و  الطبيعي  توازنها  استعادت 

نعومة و جماال و تجددا.
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بالحاجبين و تجنب إستخدام الجهاز على الجفن. قم بحركات في إتجاه ا�سفل 

على المنطقة المحيطة با�نف باتباع خطوط محيط ا�نف و الوجنتين.

2 PEELING HEADS

تقنية الشفط
يساعد الشفط على تحفيز نعومة و نضارة البشرة. 

يساعد على تحسين لون و ملمس البشرة. 

يساعد على التخلص من كل عالمات التقدم بالسن و 
منطقة  حول  التجاعيد  من  يقلل  و  الداكنة،  البقع 

العنين. 

دقائق،  خالل  في  البشرة  تقشير  الجهاز  لهذا  يمكن 
حيث يعمل على التخلص من الخاليا الميتة و ذلك عن 
المصفاة   في  فتتجمع  ا�لة  إلى  شفطها  طريق 
الخاليا  عينات  ترى  سوف  المصفاة  تغيير  عند  (الفلتر). 
ذلك  ومع  ببشرتك.  ملتصقة  كانت  التي  التالفة 
عند  الجهاز  استخدام  نتيجة  بوضوح  تعكس  فالمرآة 
أن بشرتك  المعالجة. ستالحظ  إلى بشرتك بعد  النظر 
أشد  أصبح  ملمسها  أن  و  الطبيعي  توازنها  استعادت 

نعومة و جماال و تجددا.
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وصف المنتج

التقشير  تقنية  بإستخدام  بالبشرة  للعناية  اليومي  للروتين  ضروري  الجهاز  يعتبر 
أول  بعد  الصحي  مظهرها  تجديد  و  البشرة  تحفيز  على  تساعد  التي  الدقيق 
ظهور  من  الحد  على  يعمل  الجهاز  لهذا  ا�سبوعي  ا�ستخدام  عالج.  جلسة 
الخطوط الدقيقة و عالمات التقدم في السن و الحد من المسامات المفتوحة و 
التقشير  بتقنية  المنزلي  ل�ستخدام  الجهاز  هذا  صمم  الشباب.  حب  ندبات 
ا¤ن  يمكنك  المطلوب.  بالشكل  البشرة  تقشير  عملية  لك  يضمن  الذي  الدقيق 

توفير آالف الدوالرات بحصولك على نتائج مهنية في المنزل.

مميزات الجهاز

نتائج مهنية للتقشير الدقيق للبشرة في المنزل

يحسن ملمس البشرة و يعزز مرونتها

يعزز المظهر الصحي للبشرة بعد ا�ستخدام  ا�سبوعي للجهاز

يعمل على الحد من تأثير العوامل الضارة للبشرة مثل ا�جهاد و التلوث

يساعد على تعزيز إمتصاص البشرة لكريم العناية

جهاز تقشير البشرة من هوم بيوتي هو أول جهاز للتقشير الماسي. يجمع بين 
تقنية التقشير اللطيف و تقنية تحفيز البشرة عن طريق الشفط، مما يمكنك من 

الكشف عن الجمال الحقيقي لبشرتك.

لبشرة نـضرة جهاز تقشير

NTC CODE: 6190102
PEELING PRO

جهاز تقشير
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نتائج استخدام الجهاز

اليدين

بعد ٧ جلساتقبل

بعد ٧ جلساتقبلبعد ٧ جلساتقبل

السوالف

الساقين

وصف الجهاز

نسخة حديثة و متطورة من جهاز هوم بيوتي �زالة الشعر بشكل دائم للوجه و 
كامل الجسم. توفر ١٢٥,٠٠٠ نبضة ضوئية ، مما يجعله الجهاز المثالي �زالة الشعر 
بشكل دائم و الذي يمكنك من الحصول على نتائج مذهلة. يتوفر مع  علبة تخزين 

أنيقة و جذابة.

الميزات و الفوائد
اسطوانة عادية توفر ١٢٥,٠٠٠ نبضة ضوئية و اسطوانة إضافية توفر٥٠٠٠ نبضة. 

تردد ضوئي سريع
يسمح بمعالجة مساحة ٢٫٥ سم٢

سهل االستعمال و  آمن
تصميم مريح

تم اختباره سريريا
يتميز بخمس مستويات للطاقة

آمن ل±ستخدام على المناطق الحساسة 
FDA مصادق عليه من قبل منظمة

يتوفر مع علبة تخزين  فاخرة

ما هو IPL؟ 
IPL هي تقنية النبض الضوئي ، و هي عبارة عن شحنة 
ضوئية  قوية ُتستخدم �غراض متعددة و منها إزالة 

الشعر عن الجسم. 

إذا ما الفرق بين IPL  و إزالة الشعر بالليزر؟

مئات  تطلق  أنها  في  الليزر  عن  تختلف  التقنية  هذه 
التي  نانوميتر)   ١٢٠٠ و   ٥٠٠ بين  (تتراوح  الضوئية   النبضات 
يعتمد  الليزر  أن  حين  في  البشرة،  سطح  على  تنتشر 
ثنائي  صمام  من  تنطلق  خاصة  ضوئية  موجة  على 
حسب المنطقة التي يتم معالجتها. كما هو الحال 
الضوء،  باستخدام  الشعر  إزالة  تقنيات  معظم  مع 
فإن  تقنية IPL تعمل بطريقة بعث النبضات الضوئية 

داخل البشرة. 

إنه  يعمل بنفس طريقة المالبس السوداء التي تمتص 
الحرارة ، عكس المالبس البيضاء التي تعكس الحرارة.

يتم  امتصاص الضوء من قبل ا�صباغ  الموجود في 
خاليا  بقتل  يقوم  و  حرارة  إلى  يتحول  ثم  الشعر، 

الشعر. 
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مميزات المنتج:
• تردد ضوئي سريع

• يمكن أن يعالج مساحة ٢.٥ سم٢ من 
البشرة

ــن و ال  ــتعمال و آم ــهل اس ــاز س • جه
يسبب ا�لم

• جهاز ذو تصميم مريح
• تم إختباره سريريا

• يتميز بخمسة مستويات للطاقة
• ال يشــكل خطــرا عنــد إســتعماله فــي 
المناطق الحساسة مثل خط البيكيني 

و تحت ابطين
  FDA مصادق عليه من قبل •

• يقدم الجهاز مع علبة تخزين فخمة

وصف المنتج:
جهاز هوم بيوتي زالة شعر الوجه و الجسم  يقدم ٤٠٥٫٠٠٠ نبضة 

ضوئية مما يجعله جهازا مثاليا زالة الشعر بشكل دائم. يتوفر مع 
علبة تخزين أنيقة و جذابة.

405,000 PULSES

Hair Removal Pro
Body & Face Lux

6190236
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السرعة:

يعالج الجهاز ما يصل إلى 220 شعرة كل 3.5 تواني. يمكن أن تعالج مساحة 23 سم2 
ما  يغطي  و  فقط.   3.5 بفاصل  ضوئي  نبض  مع  الليزر)  من  بكثير  (أكبر  (3سم@2سم) 
بين  فاصل  وجود  عدم  يعني  مما  البطاريات  لشحن  حاجة  ال  إذا  شعرة!   220 إلى  يصل 

فترات ا©ستخدام.

تراجع نمو الشعر تدريجيا:

ا©ستخدام المستمر يقلل من نمو الشعر من جديد، فالشعر الذي ينمو مجددا سوف 
يكون بكميات قليلة و أخف.

وفر ا�الف التي تنفقها عند إزالة الشعر بالطرق التقليدية:

في  الضوئية  النبضة  أو  بالليزر  الشعر  إزالة  أن  كما  الشعر  ©زالة  موعد  إلى  تحتاج  ال 
الشعر  إزالة  إن شراء جهاز  و تتطلب ساعات من وقتك.  العيادات تكلفك مبالغ كبيرة 
بشكل دائم من هوم بيوتي يسمح لك بالحصول على نتائج مريحة و أكثر فعالية من 

حيث التكلفة.

مناسب لمعظم أنواع الشعر و البشرة:

مناسب لكل من النساء و الرجال. تعمل بشكل طبيعي على الشعر ا¼شقر الداكن و 
و  الرمادي  و  ا¼حمر  الشعر  على  طبيعي  بشكل  بفعالية  تستخدم  ال  ا¼سود.  و  البني 

(VI البشرة نوع ) ا¼شقر الفاتح. غير مناسب للبشرة الداكنة جدا

Permanent Hair Removal قبل إستخدام

يعتمد على الطرق الخاصة بك ©زالة الشعر فمن الممكن إنتظار القليل قبل المباشرة 
بإزالة الشعر

الحالقة: بإستطاعتك البدء فورا بإستخدام الجهاز
كريم إزالة الشعر: يفضل إستخدام الجهاز بعد أسبوع من إزالة الشعر

إستخدام  قبل  أسابيع   3 بإنتظار  ينصح  الحرارية:  بالطرق  الشعر  إزالة  وسائل  و  الشمع 
الجهاز

جلسة إزالة الشعر بالليزر أو تقنية الضوء المكثف: يمكنك إستخدام الجهاز فقط عند 
نمو الشعر من جديد

Permanent Hair Removal أثناء إستخدام

بسهولة   Permanent Hair Removal جهاز  يتميز  (إختياري)  السالمة  نظارات  @ضع 
ا©ستخدام، و إضبط شدة الضوء إلى المستوى المناسب لك ثم ضعه على البشرة.

@ عند سماع مؤشر الصوت، إضغط على زر إطالق الضوء ثم كرر العملية.
@ عند إطالق الضوء، سوف تشعر ببعض الحرارة و الوخز.

فوائد جهاز إزالة الشعر بشكل دائم من هوم بيوتي
آمن ل�ستخدام المنزلي:

بالبشرة  ا�تصال  للحماية من سوء ا�ستخدام عند  يحتوي على جهاز إستشعار 
ا�ستشعار  لجهاز  المباشر  ا�تصال  عند  إال  الجهاز  من  ينبعث  ال  الضوء  أن  حيت 
سالمة  لضمان  البشرة  للون  إستشعار  جهاز  على  يحتوي  كما  بالبشرة. 

المستخدم.
سهل ا ستخدام:

ال يتطلب بطاريات أو شحن، حجمه الصغير يضمن سهولة ا�ستخدام و كذلك 
سهولة التخزين.
ال يسبب ألما:

أكثر أمانا من الطرق التقليدية ( مثل الحالقة أو إزالة الشعر بالحالوة أو الشمع).

تقليل الشعر بشكل دائم:
يتم إمتصاص النبضات الضوئية المنبعثة بواسطة ا©صباغ الموجودة تحت سطح 

البشرة مما يحد من نشاط بصيالت الشعر و يمنع نموها مرة أخرى.
تم  فربما  جيدة  النتائج  كانت  لو  حتى  الشعر  إزالة  بجلسات  القيام  واصل  تنبيه: 

تفويت بعض المناطق من الجسم دون قصد.

عبوة ضوئية طويلة ا�مد:
بشكل  الشعر  �زالة  للضوء  إستعمال  أقصى  لك  تتيح  ا©مد  طويلة  ضوئية  عبوة 

دائم لكامل الجسم.
عبوات ا�ستبدال متوفرة بسهولة في أي مكان يباع فيه جهاز هوم بيوتي �زالة 

الشعر بشكل دائم.
عبوة ضوئية إختيارية:

و ما هي إال بداية للتخلص من حب الشباب و تعزيز تجديد البشرة و بالتحديد عن 
طريق العبوة الضوئية المرفقة التي تنقلنا من عالم إزالة الشعر إلى نظام لعالج 

معظم مشاكل البشرة.
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حيث التكلفة.

مناسب لمعظم أنواع الشعر و البشرة:

مناسب لكل من النساء و الرجال. تعمل بشكل طبيعي على الشعر ا¼شقر الداكن و 
و  الرمادي  و  ا¼حمر  الشعر  على  طبيعي  بشكل  بفعالية  تستخدم  ال  ا¼سود.  و  البني 

(VI البشرة نوع ) ا¼شقر الفاتح. غير مناسب للبشرة الداكنة جدا

Permanent Hair Removal قبل إستخدام

يعتمد على الطرق الخاصة بك ©زالة الشعر فمن الممكن إنتظار القليل قبل المباشرة 
بإزالة الشعر

الحالقة: بإستطاعتك البدء فورا بإستخدام الجهاز
كريم إزالة الشعر: يفضل إستخدام الجهاز بعد أسبوع من إزالة الشعر

إستخدام  قبل  أسابيع   3 بإنتظار  ينصح  الحرارية:  بالطرق  الشعر  إزالة  وسائل  و  الشمع 
الجهاز

جلسة إزالة الشعر بالليزر أو تقنية الضوء المكثف: يمكنك إستخدام الجهاز فقط عند 
نمو الشعر من جديد

Permanent Hair Removal أثناء إستخدام

بسهولة   Permanent Hair Removal جهاز  يتميز  (إختياري)  السالمة  نظارات  @ضع 
ا©ستخدام، و إضبط شدة الضوء إلى المستوى المناسب لك ثم ضعه على البشرة.

@ عند سماع مؤشر الصوت، إضغط على زر إطالق الضوء ثم كرر العملية.
@ عند إطالق الضوء، سوف تشعر ببعض الحرارة و الوخز.

فوائد جهاز إزالة الشعر بشكل دائم من هوم بيوتي
آمن ل�ستخدام المنزلي:

بالبشرة  ا�تصال  للحماية من سوء ا�ستخدام عند  يحتوي على جهاز إستشعار 
ا�ستشعار  لجهاز  المباشر  ا�تصال  عند  إال  الجهاز  من  ينبعث  ال  الضوء  أن  حيت 
سالمة  لضمان  البشرة  للون  إستشعار  جهاز  على  يحتوي  كما  بالبشرة. 

المستخدم.
سهل ا ستخدام:

ال يتطلب بطاريات أو شحن، حجمه الصغير يضمن سهولة ا�ستخدام و كذلك 
سهولة التخزين.
ال يسبب ألما:

أكثر أمانا من الطرق التقليدية ( مثل الحالقة أو إزالة الشعر بالحالوة أو الشمع).

تقليل الشعر بشكل دائم:
يتم إمتصاص النبضات الضوئية المنبعثة بواسطة ا©صباغ الموجودة تحت سطح 

البشرة مما يحد من نشاط بصيالت الشعر و يمنع نموها مرة أخرى.
تم  فربما  جيدة  النتائج  كانت  لو  حتى  الشعر  إزالة  بجلسات  القيام  واصل  تنبيه: 

تفويت بعض المناطق من الجسم دون قصد.

عبوة ضوئية طويلة ا�مد:
بشكل  الشعر  �زالة  للضوء  إستعمال  أقصى  لك  تتيح  ا©مد  طويلة  ضوئية  عبوة 

دائم لكامل الجسم.
عبوات ا�ستبدال متوفرة بسهولة في أي مكان يباع فيه جهاز هوم بيوتي �زالة 

الشعر بشكل دائم.
عبوة ضوئية إختيارية:

و ما هي إال بداية للتخلص من حب الشباب و تعزيز تجديد البشرة و بالتحديد عن 
طريق العبوة الضوئية المرفقة التي تنقلنا من عالم إزالة الشعر إلى نظام لعالج 

معظم مشاكل البشرة.



ما هو جهاز هوم بيوتي �زالة الشعر؟

الشعر  �زالة  متطورة  تكنولوجيا  على  يعتمد  جهاز  هو 
بصفة دائمة عن طريق الضوء. يمنح نتائج مماثلة لنتائج 
الصحية.  المعاهد  و  ا�حترافية  بالصالونات  الشعر  إزالة 

يمكن إستعماله بكل خصوصية في البيت.

كيف تعمل تقنية الـ IPL؟ 

(النبضة  مبتكرة  و  حديثة  تكنولوجيا  بإستخدام  تعمل 
الضوئية المكثفة) �زالة الشعر. يقوم الشعر بإمتصاص 
ذلك  و  حرارة  إلى  يحولها  ثم  من  و  الضوئية  الطاقة 

لتأخير نمو الشعر.

ماهي الـ IPL (النبضة الضوئية المكثفة)؟

ا�ستخدام،  آمنة  الشعر،  �زالة  حديثة  تكنولوجيا  هي 
مثبتة سرسريا في جميع أنحاء العالم »كثر من 15 عاما. 
موزعة  و  متقطعة  و  مكثفة  ضوئية  نبضات  تستخدم 

على موجات تخترق بصيالت الشعر.



ما هو جهاز هوم بيوتي �زالة الشعر؟

الشعر  �زالة  متطورة  تكنولوجيا  على  يعتمد  جهاز  هو 
بصفة دائمة عن طريق الضوء. يمنح نتائج مماثلة لنتائج 
الصحية.  المعاهد  و  ا�حترافية  بالصالونات  الشعر  إزالة 

يمكن إستعماله بكل خصوصية في البيت.

كيف تعمل تقنية الـ IPL؟ 

(النبضة  مبتكرة  و  حديثة  تكنولوجيا  بإستخدام  تعمل 
الضوئية المكثفة) �زالة الشعر. يقوم الشعر بإمتصاص 
ذلك  و  حرارة  إلى  يحولها  ثم  من  و  الضوئية  الطاقة 

لتأخير نمو الشعر.

ماهي الـ IPL (النبضة الضوئية المكثفة)؟

ا�ستخدام،  آمنة  الشعر،  �زالة  حديثة  تكنولوجيا  هي 
مثبتة سرسريا في جميع أنحاء العالم »كثر من 15 عاما. 
موزعة  و  متقطعة  و  مكثفة  ضوئية  نبضات  تستخدم 

على موجات تخترق بصيالت الشعر.



 
 

N A Z I H  A P P L I C AT I O N




