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Huidanalyse toestellen voor  
competent cosmetisch advies
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electronic GmbH 

Cologne

• Homogene verlichting om beelden van het gezicht te nemen
• Camera met hoge resolutie om alle details van de huid te zien
• Complete en spaarzame analyse van het gezicht: rimpels, vlekken, poriën, kleurverschillen, 

beeld met een UV gelijksoortige filter voor verborgen vlekken 

VisioFace® 1000 D

• Wereldwijd leider in huidmetingen sinds 1986
• Wereldwijd gebruikte toestellen, voor  cosme-

tisch en dermatologisch onderzoek en voor de 
verkoopspunten 

• Breed gamma van huidmetingparamters en 
analyse van beelden voor huidevaluatie

• Van kleine autonome toestellen met batterijen 
tot intelligente systemen met verscheidene 
parameters en geavanceerde software

• Ideale werktuigen om cosmetische producten 
en behandelingen te bevorderen

• Vaststelling van de klantenbehoeften voor 
huid- en haarverzorging producten

• Flexibele oplossingen voor aanpassingen aan  
hardware en software, om zich aan uw merk-
behoefte aan te passen 

• Onze wereldwijd erkende  huidmetingstoe-
stellen helpen U een voorsprong op uw con-
currenten te nemen

• Combinatie van metingen volgens uw bijzon-
dere behoeften

• Van het enkel toevoegen van uw logo tot het 
creëren van uw design, alles is mogelijk

• Een aantrekkelijke software kan gecreeërd 
worden, om overeenkomstig uw producten en 
uw filosofie te zijn

• Ten gevolge onze goede kwaliteit en flexibili-
teit hebben wij toestellen voor alle grote inter-
nationale cosmetische merken ontworpen. 

Uw merk bevorderen

Voor verdere informatie over dit toestel of andere toestellen van onze gamma, 
kunt U onze website bezoeken: www.skinsurfacetechnology.com
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• Snel en eenvoudige te gebruiken
• Metingen van hydratatie, talg en 

melanine met draagbare sondes
• Resultaten onmiddellijk zichbaar op 

het kleine scherm
• Op het scherm 

van de 
Visioscope® 
Palm kan men 
de beelden van 
de huid en het 
haar bevriezen

• Werkt met 
batterijen

Hydratatie Kleur of pigmentatie Temperatuur pHTalg Visioscope®  camera Elasticiteit Barrièrefunctie

• Modulair toestel met Visioscope camera en sondes voor metingen van hydratatie, 
talg, melanine en elasticiteit

• Optie : meer sondes voor meerdere parameters
• Werkt met een complete software CSI – Complete Skin Investigation
• Automatische aanbeveling van producten in funktie van de resultaten van de 

metingen (producten en verzorging voor huid en haar, zonnebeschermingsproducten)
• U kan gemakkelijk zelf de software aanpassen met uw logo, uw kleuren, uw 

producten… 

Multi Dermascope MDS 1000 Visioscope® PC 35     Pen StationMulti Skin Test Center MC 1000

Visioscope® PalmKraaienpootjes Erythrose in het gezichtPoriën Haar

Huidparameters metingen:
• Hydratatie, talg, elasticiteit, melanine en behoefte aan 

zonnebeschermingsproducten
• Scherm en interpretatie van schaalverdeling met dioden
• Visualisatie op het geïntegreerde scherm van uitvergrote beelden genomen met 

de camera Visioscope®

• Aansluiting van de camera aan uw PC 
of uw tablet met USB 

• Licht met parallelle en gekruiste 
polarisaties om de topografie van de 
huid te zien (lijnen, rimpels, poriën, 
droge huid,…)

• En voor verdiepte blik van de huid 
(vlekken, pigmentatie, zonneschade, 
bloedvaten,…)

• Knop om de lichtbron te veranderen en 
om de beelden te doen bevriezen

• Met speciale Sebufix patches en 
Corneofix is het mogelijk een complete 
huidanalyse te doen

Toestel met scherm voor huidtype analyse Modulair systeem met software Camera voor huid en haar Draagbare sondes en camera

Visioscope® camera

Sebufix®  / Corneofix® 

Kraaienpootjes


