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25 yıllık sektörel deneyim ve başarımızı borçlu 

olduğumuz, doğruluk, güven  ve dürüstlük ilkelerinden 

ödün vermeden, dünyadaki gelişmeleri yakından takip 

ederek bugünlere ulaştık. Sektörümüzde çalışan 

kuruluşların en büyük beklentisi  olan kaliteli ürünleri  

ekonomik seçeneklerle temin etme ve satış sonrası 

hizmetleri konularındaki ihtiyaca, örnek seviyede yanıt 

verebilecek, uzmanlaşmış bir ekiple yol almanın haklı 

gururunu yaşıyoruz.                                       .

Hedef kitlemizi oluşturan hastaneler, SPA otelleri, 

Güzellik merkezleri ve polikliniklere, ihtiyaç duydukları

tüm makine, ekipman, teknik servis ve profesyonel 

dan ı şman l ı k  h i zme t l e r im i z l e   ESTEDEM 

medikal-estetik-kozmetik farkı ile devam ediyoruz.   

 
Saygılarımızla,

Umut DEMİR

WOLF DIODE LAZER

810 nm Wolf Diode lazer standart tek 

darbeli yüksek joule veya sıralı çok 

darbeli düşük joule ile çalışabilir. 

Ortalama güç, hazır tedavi modlarını 

ku l lanarak istenmeyen tüy ler in

azaltılması için tasarlanmış, vücuttaki

tüm bölgelerde, tüm cilt tiplerinde güvenli 

bir şekilde çalışabilen  Lazer Epilasyon 

cihazıdır.                                        .

10 Lazer bar
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Akıllı Soğutma Sistemi
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WOLF DIODE LAZER

810 nm
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12x20 büyük uygulama bağlığı ile

hızlı ve etkili sonuçlar
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12x20  

başlık 

boyutu.

12 mm
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Dokunmatik Ekran

CE / Emc / Lvd Kalite belgeli test raporlu

Saniyede  10 atım / 10 adet lazer bar

Ağrısız, acısız, konforlu kullanım

4 Mevsim güvenle uygulama

Farklı kıl ve ten rengi seçme imkanı

24 saatte Türkiye’nin her yerine

teknik servis hizmeti

Sertifikalı eğitim

 

- 20 dereceye 

varabilen akıllı 

soğutma sistemi

Atış yaptıkça soğutma seviyesi artar,

Bu sayede soğutucu peltiere uzun

ömürlü kullanım sağlanır.
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GOLDMIX LAZER 
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 Laser 1064 nm. / 810 nm. / 755 nm

Ndyag - Diode - Alexandrite 

Yeni nesil microchip başlık

50 milyondan fazla atım

Tüm cilt tiplerine güvenle uygulama

Saniyede 10 Atım - Süper Hızlı

ICE Başlık /  Hight Power

Lazer Epilasyonda Altın Çağ
3 Dalga Boyu Birarada

Yeni nesil microchip 
teknoloji

Lazer Bar sistemine göre
4 kat daha yüksek güç
4 kat daha uzun ömür
4' te 1 daha az ısınma

Goldmix Laser, el probu ve ayak pedalı olmak üzere

kullanım tercihine göre 2 ayrı şekilde tetiklenebilir.

Olası bir tetik probleminde bir nevi yedeği üzerindedir.

Servis müdahale edene kadar randevu iptal etmek 

zorunda kalmazsınız...

Mükemmel Soğutma Sistemi

Micro Chip Teknoloji

Güvenlik Anahtarı

Ayak Butonu

Renkli Dokunmatik Ekran

10 Hz Süper Ütüleme Hızı

High Power

Laser

10 Hz

3 Dalga Atımı

1080 

watt

İleri Teknoloji

Lazer teknolojisi bazı insanlarda çok iyi

sonuç verirken, bazı insanlarda ise

i s t e n e n  s o n u ç l a r a  u l a ş am ı y o r d u .

Çünkü; doğal olarak bireyler arası

bir çok farktan birisi de, kişilerin tüy

derinliklerinin birbirinden farklı olması idi.

Profesyone l  üret ic i l er  bu sorunun

önüne geçebilmek, farklı derinliklerdeki

tüylerde etki edebilmek için, zaman içinde

farklı dalga boylarında çalışan lazer 

sistemleri geliştirdiler. Bu üretim hamlesi

sonuçlardaki etkiyi pozitif etkilese de

işletmeler için ağır maliyetler doğuruyordu.

İşletmeler mükemmel epilasyon cümlesini

kurabilmek için 3-4 farklı sistemi kullanmanın

çözüm olduğunu görmüş fakat karşılaşılan

maliyetler, istisna işletmeler hariç bunu

imkansız kılmıştı.                               .

Tüm bu sektör gerçekleri, teknolojininde

gelişmesi ile dünyada lazer epilasyon

uygulamaları için mükemmele en yakını

yani  in ortaya çıkmasınıGOLDMIX LASER

sağladı.                                         .

10.4 inc Dokunmatik Ekran
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EXTRA 818 GEM-PL

Facial Treatment

Dünya’da mevcut bulunan bütün ışık 

sistem cihazlar üzerinde, İsrail’de

hazırlanmış ve üretilmiş HIPL/GEM 

teknoloji patentine dayalıdır. Etkisi

başka hiçbir yöntemle kıyaslanmayacak

kadar güçlü, çok kısa sürede, birçok

cilt sorununda kalıcı tedavi yapabilir. Medikal & Kozmetik tedavileri ve tüm

becerisini tek bir başlık altında 

gerçekleştirir. Bilgisayar programları 

algoritm dizayn edilmiştir. Geniş 

dağılımlı yoğun ışık atışı yayan flash 

düzeneği 450-1200 nm’ sahiptir. 

Program seç im inde  yer l eş ik  

olarak düzenli atışlar arasındaki 

zamanı uygun ölçüde otomatik 

olarak ayarlar.                           .

Skin Rejuvenation

Pigmentation

Acne

Vascular

Hair Removal

Güvenlik Standartları

CE-MDD

FDA

IEC 601-1

FCC

CFS

ISO13485

ISO9001

CSA

International Medical Standard

US Safety Standard

Medical Safety Standard

US RFD Standard

Govemmental (Health) Apporal

Quality Medical Production

Quality Medical Standart

Canadian & US Safety Standart

-

-

-

-
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-

-

-
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SHELBY PLUS IPL FRAPICO LAZER 

10.4 inc Dokunmatik Ekran

D
o
k
u
n
m

a
ti
k
 e

k
ra

n

Akne

Güneş lekeleri / pigmentasyon sorunları

Cilt yenileme / Dövme silme

Damarlanma / vasküler cilt sorunları

Epilasyon

İstenmeyen tüylerin yok edilmesi

Kırışıklık ve cilt yenileme

Akne ve pigment uygulamaları

Kılcal damar uygulamaları

Dövme silme

Renk Işık Yelpaze
(nanometre) 

5 Teknolojik Filitre

Uygulama

1.  & Menekşe  Mor

2.  & Mavi Yeşil

3. Sarı

4. Turuncu

5. Kırmızı

430-1200

480-1200

560-1200

590-1200

640-1200

Acne, Herpes

Acne, Pigmentasyon

Cilt Yenileme

Damarlanma, Vasküler

Epilasyon

Epilasyon

Cilt Yenileme

Pigment

Kılcal Damar

Akne

İşlem İstenmeyen tüylerin kıl follicelerinin pıhtılaşmasıyla 

gerçekleşir. Kaynaktan gelen yüksek şiddetli ışık enerjisi kıl 

follice melaninleri tarafından emilir ve hedeflenen tahribat 

gerçekleşir. Bütün kıllar aynı oranda melanin pigmenti içermez

bu yüzden seanslar kılın yapısına, cinsiyete ve kişiye göre değişir. 

Ortalama %40 - %80 civarında anajen dönemde olan 

kıllar etkilenir ve tedaviden 5-18 gün içerisinde dökülmeye başlar.

Cilt üzerindeki biyolojik 

mekanizma tet ik lenerek 

ça l ı şmas ı  h ı z l and ı r ı l ı r .

Co l lagen doku miktar ı  

artarak canlanır. Dokunun 

yenilenmesi ve lekelerden 

arınması sağlanmış olur.

Uygulama esnasında el 

probu cilde hafifçe temas 

ettirilmelidir. Uygulama öncesi 

cilde sürülen koruyucu ve 

soğutucu jel tabakası ince 

olmalıdır.                       .

15x50 yani 
2

7.5cm  lik 

dev başlık 

boyutu.

15 mm

5
0
 m

m

Frapico laser, gelişmiş optik pikosaniye teknolojisi ve bileşenlerini 

kullanmakta olup çok işlevli kontrol sistemi ve ayarlanabilir spot 

büyüklüğüne sahip 4 farklı lazer mercekleri barındırmakta, bu

sayede dövme silme, karbon peeling, tüy beyazlatma ve pigment 

lezyon uygulamalarını yapabilmektedir.                                  .

Lazer tipi

Lazer çıkış dalga enerjisi

Lazer sinyali atış enerjisi

Lazer tekrarlama hızı

Hedef ışığı

Ekran

Kasa malzemesi

Lazer güç kaynağı

Pikosaniye Lazer

1320 nm / 1064 nm / 532 nm/755 nm

1-2000 mj

1-10 Hz

Kırmızı Kızılötesi ışık

10 inç renkli LCD ekran

Metal

220 V/5A veya 110V/10A 

1064 nm: genel olarak siyah renkli dövmeler için kullanılır

532 nm: genel olarak yeşil, kırmızı vb. renkli dövmeler için kullanılır

755 nm: genel olarak cilt yenileme için kullanılır

1320 nm karbon peeling vb. için kullanılır 

8 9
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STORM EMRF

Mrf sistem (Magnetik Radyofrekans)

Elektromagnetik ve radyofrekansı birlikte vererek kas dokusunu çalıştırır.

Yağ tabakasını 45  ye kadar ısıtarak uygulama bölgesinde % 30 yağ azalımı sağlarken

% 25 kas arttırımı sağlar.

Zayıflatır

Sıkılaştırır

İnceltir

Ağrısız, acısız, konforlu kullanım imkanıyla yeni nesil kas masajı ve güçlendirme teknikleri sağlar

Pelvik kası için özel başlığı vardır.

Elektromanyetik radyo frekans 

STORM vücut şekillendirme makinesi travma

yara tmayan  yüksek  en e r j i l i  k onsan t r e  

elektromanyetik dalga teknolojisi ve geniş alan 

RF teknolojisi birarada kullanmakta, elektromanyetik 

alandan üretilen enerji yoluyla vücuttaki kasların 

motor nöronlarını uyarmakta, kasların süper güçlü

yüksek frekanslı kasılması sırasında kas lifleri

derinden yeniden şekillenmekte, miyofibril (kas 

genişlemesine) sebep olmakta, yeni kolajen 

zincirlerinin ve kas liflerinin (kas hiperplazisi) 

üretimesini ve kasların mükemmel bir şekillenmeyle 

güçlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu 

süper güçlü kas kasılmaları yüksek miktarda enerji 

tüketmekte, geniş alan RF ile beraber çok miktarda 

yağın parçalanmasına ve yakılmasına, dolayısıyla 

yağ miktarında azalmaya sebep olmaktadır. 

Böylece hem yağın azaltılması hem de kas 

geliştirilmesi ile şekillendirme sağlamaktadır. Ayrıca 

süper güçlü kası lmaları lenfatik sistemi 

etkinleştirmekte, metabolizmayı ve bağışıklık 

s istemin i  etk in leşt i rmekte metabo l izmayı

ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. 

STORM EMRF Nasıl Çalışır ?

Storm Manyetizma teknolojisi, yüksek yoğunluklu odaklı elektromanyetik enerji ile birlikte geniş

yüzeyli radyofrekans teknolojisi kullanımıyla aynı anda manyetik alan ısıtma özelliğini 

kullanmakta, bu şekilde kullanıcılar ameliyata girmeden vücut şekillendirmeden faydalanabilirler.

İnvazif olmayan Storm manyetizma cihazı, kasları kasıp gevşeterek uyarma, yağ giderme

özelliklerine sahip olup, uygulama yapabilecek bölgeler arasında karın, kalçalar, kollar, baldır ve

üst bacak kısımları bulunmaktadır.                                                                             .

Karın

Kalça

İç Uyluk

Ön Uyluk

Arka Uyluk

Pazı

Triceps

Baldır

BLA
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Abdomen Buttocks Thighs

Kas Geliştirme Etkisi

Storm EMRF cihazı, motor sinir hücrelerini doğrudan uyarmaya ve bu sayede kas liflerinin

neredeyse %100' ünü aktif hale geçirmeye yönelik bi teknoloji kullanmaktadır. RF yağ 

hücrelerini etkili şekilde yakar ve bunları metabolizma tarafından atılmasını sağlarken diğer 

yandan kas dokusu ve yoğunluğunu artırmakta ve kasları hızla güçlendirmektedir. Bu 

teknoloji, kullanıcıların kolayca mükemmel karın kaslarına ve istedikleri vücut şekline 

kavuşmasını sağlamaktadır.                                                                                  .

EMRF Atış enerjisi ve geniş alan radyofrekans

Kas geliştirme + yağ yakma

Senkronize sonuç

Non-invazif ve acısız

Güvenli ve etkili

4 başlık aynı anda çalışabilme + Pelvik Başlığı (Optional)

Yeni nesil hava soğutmalı

 

PELVİK KASI ÖZEL BAŞLIĞI

PELVİK KASI UYGULAMALARI

İdrar Kaçırma Doğum Sonrası
onarım ve sıkılaşma

Pelvik Taban
Kası Onarımı

Sexüel Fonksiyonları
İyileştirme

Tüm kaslarda güçlendirme ve masaj etkisi

Dokunmatik ekran

7-10 Tesla

50-150 Hz  

27 milihenri

Avrupa Birliği CE onaylı

Sertifikalı Eğitim

24 Saatte teknik servis garantisi

EMRF

Elektro 
magnetik

Geniş
alan RF

12 13

EMRF

RF RF

Elektromagnetik
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Bölgesel Zayıflama

Sıkılaştırma

Toparlama

Selülit yok edici

Bölgesel incelme

Yüz kırışıklık

Yüz anti-aging

2 yıl garanti

24 saatte Türkiye’nin

her yerine teknik servis

Sertifikalı Eğitim

CE belgeli

Yeni metalrilat gelişmiş tasarımla şekillendirilmiştir. Geniş dokunmatik ekran,

RF derin yağlar üzerine etki eder farklı bölgelerdeki yağların çözünmesi ve 

azalmasını sağlar.

Diyetle ve egzersizlerle birlikte inanılmaz sonuçlar verir.

Güçlü ses dalgası başlığıyla yağ hücrelerini

en yüksek hızla titreştirmek ve yağ hücrelerini 

içinde ve dışında çok sayıda hava cepleri üretmek 

için 36-40 KHZ’lik güçlü ses dalgası yayar. 

Yağlarda patlama oluşturmak için trigliseridi 

gliserol ve serbest yağ asitlerine parçalar,  

vücuttan atmak için de 1 Mhz frekansta RF dalgaları

kullanır. Hücrenin içindeki ve dışındaki mikro 

gözenekli içe dönük patlama, gelişmiş moleküler 

harekete ve daha yüksek bir enerji seviyesine yol açar.

Sonunda yağ hücreleri parçalanır, böylece vücut 

sıkılaşır, fazla yağlar yok edilir.                           .

ROMEO-X
Bölgesel Zayıflama, Selülit 

ve Sıkılaştırma Cihazı

Özellikler

35-40 KHZ arasında modilasyon

Vücudu güçlü etkiyle şekillendirir, cildi sıkılaştırır ve selüliti

iyileştirir. Vucüdun çoğu bölgesi için uygundur.

Vücut için 40K Kavitasyon RF

Vücut için Vakum RF - Pozitif Basınç

Vakum RF aynı anda yağı ısıtabilir, bu da yağ biriktirme

bölgesindeki kan dolaşımını hızlandırır, yağ yakmayı 

tetikler.

Quadropolar RF (Vücut)

(Erkek Bira Göbeği Dahil)

Derin inatçı yağlarda güçlü etki, bölgesel sıkılaşma

Quadropolar RF (Yüz)

Ciltte sıkılaşma, elastikiyetini kaybetmiş ciltlerde

gerdirme, gıdı toparlama. Hasarlı cildi onarım, yüz için uygun

yeni kolajen üretimini tetikler, yaşlanma karşıtıdır.

Lazer Lipoliz

Yağları parçayarak kan dolaşımını teşvik eder, kilo

kaybı etkisi elde etmek için metabolizmayı hızlandırır.

Vücudun doğal yağ yakma sistemini tetikler.

40K

14 15
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SOLARİS - D

Tüm dünya’da uzun yıllar süren deneyimle 

geliştirilmiş, yüksek teknoloji, ameliyatsız

gençleşme ve cilt yenileme teknikleri

tek bir platformda Solaris-d üzerinde

bir arada sunulmuştur.

Günümüzde profesyonel makina grubunda

elektoestetik dünyasına Türk markası

ile sunulan tek üst düzey yaşlanma 

karşıtı cihazdır.

Altın iğne teknolojisi

Hifu 2D teknolojisi

Hifu 4D teknolojisi

Fractional iğnesiz RF teknolojisi

1,5 mm soft wave ultrasound

Dünya’da geliştirilmiş tüm ameliyatsız gençleştirme teknolojileri bir arada

Avrupa birliği dahil tüm kalite belgeleri Estedem Medikal Estetik olarak tescillendi

Profesyonel makine grubunda yaşlanma karşıtı kombine platform

Boyun, Gıdı, Dekolte, Çene hattı ve tüm vücut uygulamaları

4D Hifu başlıkları 8 mm / 10 mm / 13 mm

4D HIFU
High ıntensity Focus Ultrasound

T E K N O L O J İ S İ

2D HIFU
High ıntensity Focus Ultrasound

T E K N O L O J İ S İ

Hifu, non-inzatif uygulamaya dayalı olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar

vermeksizin, hedeflenen bölgede termal hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş en

son teknolojidir. Ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolajen

üretiminin uyarımı sonrasında yenileme süreci hemen başlar. İlk anda dahi

pozitif etkiler görülür fakat bu etki geçicidir. Gerçek sonuçlar 30 gün sonrasında

gelirgin hale gelir. 90 günün sonunda ise maximum seviyeye ulaşır.

2D Hifu başlıkları yüz için 1.5/3.0/4.5/mm / Vücut için 8.0/13 mm

SOLARİS - D

SOLARİS - D

2D / 4D HIFU 

T EKNO L O J İ S İ 

2D Hifu başlıkları

1,5 mm / 3 mm / 4,5 mm / 8mm / 13 mm

4D Hifu başlıkları

8 mm / 10 mm / 13 mm

Hifu, non-invazif uygulamaya dayalı olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar vermeksizin, 

hedeflenen bölgede termal hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş en son teknolojidir. Ses 

dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolajen üretiminin uyarımı sayesinde

germe ve sıkılaşma da en etkin sonuçlar elde edilebilir. Uygulama sonrasında yenilenme 

süreci hemen başlar. İlk anda dahi pozitif etkiler görülür fakat bu etki geçicidir. Gerçek 

sonuçlar 30 gün sonrasında belirgin hale gelir. 90 günün sonunda ise maximum seviyeye 

ulaşır.                                          .

R
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SOLARİS - D

Ameliyatsız Yüz Germe

Kırışıklık Azaltma

Cilt Sıkılaştırma

Cilt Gençleştirme

Gözenek Küçültme

Akne skar Uygulaması

Yara İzi Uygulaması

Hiperhidroz

Örümcek Damarları

Melazma, Kızarıklık, PIH

Kaş Kaldırma

Stria (Cilt Çatlakları)   

ALTIN İĞNE RF
T EKNO L O J İ S İ 

Micro kristal Altın kaplama iğneler

epidermise nufüz eder ve yüksek

sıcaklıktaki RF enerjisini derin dermise

doğrudan iletir. Cilt kolajenini ve

liflerini anında verimli bir şekilde

aktive eder. Hasarlı cilt hücrelerini

onarabilir, yağ bezlerinin salgılamasını

etkili bir şekilde yok edebilir, ödemi 

yok edebilir ve akne basillerini 

ortadan kaldırabilir.                     .

Nano Kristal 10 İğne 25 İğne
Yüz İçin

64 İğne
Vücut İçin

Cilt yüzeyine mikro

iğne yerleştirilir

Mikro iğneler

cildin içine nüfuz 

eder

Bpolar RF Enerji

doğrudan hedef

bölgelerine uygulanır

Kollajen rejenerasyonu

ve yeni elastik üretim

süreci başlatır.

0.25 - 0.75 mm

0.75 - 1.25 mm

1.25 - 3.0 mm

SOLARİS - D

Pürüzlü ve gevşek 

cilt, ince çizgi,

kırışıklıklar, akne izleri, 

yara izleri,

skar, çatlaklar gibi 

sorunları

etkili şekilde onarabilir.

25 Pin
Yüz

10 Pin
Derin Kırışıklık

Fractional iğnesiz 
Nano RF

64 Pin
Vücut

KULLANIM ALANLARI

Cilt Yenileme

Elastikiyet Kaybı Uygulaması

Boyun ve Gıdı Toparlama

Göz Çevresi Kırışıklıkları

İnce Kırışıklık Uygulamaları

Sebum Dengelenmesi

R
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VücutYüz

Ameliyatsız gençleştirme, yüz germe, kırışıklık uygulamaları

Cilt bakımı, sıkılaşma, toparlama uygulamaları

Yara izi ve leke uygulamaları

Sivilce ve akne uygulamaları 

Çatlak ve sarkma uygulamaları

Tüm vücut için ayrı uygulama başlıkları

Kaş kaldırma uygulamaları

Boyun, gıdı, dekolte, çene hatta uygulamaları

CE / Emc / Lvd Kalite belgeli, test raporlu



HIFUGOLD HYDRAGOLD

High Intensity Focus Ultrasound

Yüz Germe ve Sıkılaştırma

Kaş Kaldırma

Kırışıklık Giderme

Çene Hattı Kaldırma

Boyun Sarkması Giderme

Hifu, non-invazif uygulamaya dayalı

olmasından dolayı, cilt yüzeyine zarar 

vermeksizin, hedeflenen bölgede termal

hasar oluşturma amaçlı geliştirilmiş 

en son teknolojidir. Ses dalgaları

kullanılarak cildin alt katmanlarındaki

kolojen üretiminin uyarımı sayesinde

germe ve sıkılaşma da en etkin sonuçlar 

elde edilebilir. Uygulama sonrasında 

yenilenme süreci hemen başlar. İlk anda 

dahi pozitif etkiler görülür fakat bu 

etki geçicidir. Gerçek sonuçlar 30 gün 

sonrasında belirgin hale gelir. 90 

günün sonunda ise maximum seviyeye 

ulaşır.                                          .

 Alın         
Y anak      
Alt Çene  

: 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (0,7 J)
:  3,0 mm (0,7 J) / 4,5 mm (1,2 J)
: 3,0 mm (0,6 J) / 4,5 mm (1,2 J)

D
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a
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k
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Yeni Nesil Cilt Bakımı ve Cilt Yapılandırma

Kırışıklıklar ve İnce Çizgi Sorunları

Güneş Lekeleri ve Pigmentasyon

Siyah Nokta Sorunları

Cildin Oksijenle Tazelenmesi

Gözeneklerin Küçültülmesi

Akne ve Sivilce Sorunları

Cilt Tonlama ve Renk Açma

Hidro Sıvı Vakumlu Temizleme

Oksijen Sprey

Sıcak - Soğuk

Oksijen Maskesi

Plazma

Bipolar Radyo Frekans

Elmas Dermabrazyon

Hydragold, tüm kadınların beklentisi olan 

anında güzellik, bakım ve değişime yeni teknoloji 

ile cevap veren kompakt bir cihazdır. Hidro sıvı 

basınçlı vakum ünitesi cildi derinlemesine

temiz ley ip ,  k ir  ve s iyah nokta lardan 

arındırırken, oksijen canlanmayı ve yenilenmeyi 

sağlar. Ultrasound yaptığı mikro masajla 

yaşlanma belirtilerini net şekilde geciktirir. 

Hydragold bakım uygulamalarının yanısıra ciltteki 

sarkmalar, kırışıklıklar, lekeler gibi tedavi isteyen 

problemlere de gelişmiş radyofrekans başlığının 

ürettiği yüksek frekans dalgalarıyla yanıt 

verebilmektedir.                                        .

Hydragold ta elektroestetik

cihaz dünya standartlarında

uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı

kabul görmüş en üst kalite

materyaller kullanılmıştır.
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