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Kombajn
Beauty Pro
mikroprądy 
stymulacja interferencyjna
elektroporacja, jonoforeza, galwanizacja



ELEKTROPORACJA, JONOFOREZA, 
GALWANIZACJA
ELEKTRODY
BP200 

TWARZ

MIKROPRĄDY / STYMULACJA
GŁOWICA 
BP200 / BI200

TWARZ

CIAŁO

CIAŁO

Beauty Pro 
BP100 999,00 zł
BP200 1170,00 zł

Bio Impulse 
BI100 599,00 zł
BI200 720,00 zł

FUNKCJE

FUNKCJE

MIKROPRĄDY

MIKROPRĄDY

STYMULACJA 
INTERFERENCYJNA

STYMULACJA 
INTERFERENCYJNA

ELEKTROPORACJA

JONOFOREZA

GALWANIZACJA

nowość

nowość

Kombajny mikroprądy
TERAPIA ZA POMOCĄ MIKROPRĄDÓW

TERAPIA STYMULACJĄ INTERFERENCYJNĄ (INF)
Stymulator jest aparatem do terapii prądami interferencyjnymi. 
Stosowany jest do liftingu twarzy i regeneracji mięśni ciała.

Za pomocą elektrod emitujących mikroprądy możemy wykonać 
bezoperacyjny lifting twarzy, szyi oraz ciała. Działanie urządze-
nia opiera się na terapii mikroprądami. Jest to rodzaj elektro-
stymulacji, która pobudza odbudowę włókien kolagenowych 
oraz elastyny, wygładza skórę, zwiększa kurczliwość włókien 
mięśniowych i usprawnia wydalanie toksyn wraz z nadmiarem 
wody.

ELEKTROPORACJA

JONOFOREZA

GALWANIZACJA

Metoda wspomagająca przenikanie makrocząsteczek z prze-
strzeni międzykomórkowej do wnętrza komórek. Znacznie 
zwiększa wchłanianie się cząsteczek substancji aktywnych. 
Powoduje zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej  
w trakcie oddziaływania prądem.

Wprowadzanie jonów aktywnych zawartych w preparatach.

Wykorzystuje działanie prądu stałego, który płynie przez tkanki 
pomiędzy dwiema elektrodami.
Powoduje zwiększenie przepuszczalności błon w tkankach, co 
prowadzi do zwiększenia metabolizmu i lepszego odżywienia 
tkanek. 

Bio Impulse BI200

Beauty Pro BP200
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Fotele kosmetyczne elektroniczne - seria FE 100

FE101 O FE601 EOFE102 BIS O FE602 BIS EO

- biała, (kolory na zamówienie) 
- poduszki zwykłe lub pikowane (exclusive) - ‘E’
- oparcie z otworem - ‘O’
- oparcie bez otworu 
- oparcie profilowane ( do makijażu ) -‘G’
- podnóżek pojedynczy
- podnóżek dzielony
- podnóżek dzielony z regulacją długości - ‘BIS’
- dostępne również pokrowce na fotele

RODZAJE TAPICERKI wszystkie serie SERIA FE 300 SERIA FE 100 SERIA FE 600 

Fotele kosmetyczne elektroniczne - seria FE 300,600

FE101 G FE 301 O

3210,30zł
+276,75zł

(podłokietniki)

252,05zł 252,05zł
FE102 FE 602 EO

2755,20zł
+276,75zł

(podłokietniki)

3911,40zł
+276,75zł

(podłokietniki)

3001,20zł
+276,75zł

(podłokietniki)

4108,20zł
+276,75zł

(podłokietniki)

2681,40zł
+276,75zł

(podłokietniki)

3788,40zł
+276,75zł

(podłokietniki)

Fotele z serii FE 100 wyposażono w siłownik umożli-
wiający regulację fotela elektronicznie w górę i dół. 

Regulacja:
- wysokość - elektronicznie pilotem
- regulacja przechyłem całego fotela - ręcznie
- oparcie - ręcznie
- podnóżek - ręcznie

Dokładne dane i więcej modeli na www.biomak.eu

Regulacja:
- wysokość - pilotem
- oparcie - pilotem
- podnóżek - pilotem

Regulacja:
- wysokość - pilotem
- regulacja przechyłem 
   całego fotela - pilotem
- oparcie - pilotem
- podnóżek - pilotem

2681,40zł
+276,75zł

(podłokietniki)
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Fotele kosmetyczne mechaniczne- seria FR 100

FR101 O FOTEL DO PEDICURE 
I MAKIJAŻU FOTEL Z PODPÓRKAMI DO DEPILACJI INTYMNEJFR102 BIS O

- biała, (kolory na zamówienie) 
- poduszki zwykłe lub pikowane (exclusive) - ‘E’
- oparcie z otworem - ‘O’
- oparcie bez otworu 
- oparcie profilowane ( do makijażu ) -‘G’
- podnóżek pojedynczy
- podnóżek dzielony
- podnóżek dzielony z regulacją długości - ‘BIS’
- dostępne również pokrowce na fotele

Fotele z serii FR 100 wyposażono w funkcję przechy-
łu fotela oraz wygodne blokady do regulacji. 

Regulacja:
- regulacja przechyłem całego fotela - ręcznie
- oparcie - ręcznie
- podnóżek - ręcznie

Dokładne dane i więcej modeli na www.biomak.eu

Fotel posiada podpórki pod łydki. Pomocne przy  
wykonywaniu depilacji okolic intymnych.
Regulacja wysokości i kąta wychylenia (rozstawu).

RODZAJE TAPICERKI wszystkie serie FOTEL SKŁADANY FS101 FOTEL SKŁADANY FS102 FOTEL ZŁOŻONYSERIA FR 100 

Fotele kosmetyczne składane, pedicure i manicure

FR101 G

252,05zł
FR102 O

1672,80zł
+276,75zł

(podłokietniki)

1869,60zł
+276,75zł

(podłokietniki)

1549,80zł
+276,75zł

(podłokietniki)
1033,20zł

1174,65zł 1260,75zł

Cena fotela:
do fotela w serii FR, FE lub FS 

+ 596,55zł

nowość1549,80zł
+276,75zł

(podłokietniki)
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Bio Derm                   kombajn
do elektroporacji

FUNKCJE

Aplikator z podłączoną 
 elektrodą czynną BioDirecte

Elektrody czynne

ELEKTROPORACJA

JONOFOREZA

GALWANIZACJA

TWARZ

TWARZ

CIAŁO

CIAŁO

Aplikator do jonoforezy firmy  
Biomak (fot.3) wprowadza do skó-
ry określone substancje aktywne, 
bezpośrednio i skutecznie trafiając 
w miejsce problemu. Sposób użycia 
i pojemność aplikatora umożliwia 
stosowanie go zarówno przy ma-
łych, jak i większych powierzch-
niach skóry.

Aparaty firmy Biomak wyposażo-
ne są w wiele rodzajów elektrod do 
jonoforezy (fot.1).  W zależności od 
rodzaju i metody pracy wybieramy 
odpowiednią elektrodę. 

Kombajn do jonoforezy, galwanizacji  
i elektroporacji - nieinwazyjne metody 
odmładzania skóry, terapii nadpotliwo-
ści, leczenia odmrożeń i przebarwień.

serum BioDirecte

rodzaje
i zastosowanie
preparatów
patrz tabela
na stronie 4-5

rodzaje
i zastosowanie
serum
patrz na stronie 8

fot.3

fot.2
fot.1

nowość

BIO DERM 
BD200 599,00zł
BD300 720,00zł

JEDNOCZESNE DOZOWANIE  
I APLIKACJA SKŁADNIKÓW

Bio Derm BD300
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BioDirecte Serum

Serum na przebarwienia 
BioDirecte -P

Serum liftingujące
BioDirecte -L

Serum odżywczo-rewitalizujące
BioDirecte -R

Serum przeciw potliwości
BioDirecte -S

Składniki aktywne:  
Arbutyna

Elektroda czynna ujemna (-)

Składniki aktywne:  
Ekstrakt z rośliny Tara

Elektroda czynna ujemna (-)

Składniki aktywne:  
Witaminy z beta-karotenem 

Elektroda czynna ujemna (-)

Składniki aktywne:  
Mentol, kwas hialuronowy

Elektroda czynna ujemna (-)

Efekt zastosowania: Skóra odzy-
skuje równomierny koloryt. Piegi 
oraz plamki są jaśniejsze oraz 
mniej widoczne. 

Efekt zastosowania: 
Skóra odzyskuje jędrność oraz 
elastyczność. Zmniejszona ilość 
zmarszczek.

Efekt zastosowania: Substancje 
odżywcze przywracają skórze 
witalność i odpowiedni poziom 
nawilżenia.

Efekt zastosowania: Odświeżo-
na i odpowiednio nawilżona skó-
ra stóp. Zmniejsza się potliwość 
miejsc poddanych kuracji.

Kwas hialuronowy 2%
BioDirecte -H

Kwas hialuronowy 1%
BioDirecte -H

Serum nawilżające 
Elektroda czynna ujemna (-)

Serum nawilżające 
Elektroda czynna ujemna (-)

Efekt zastosowania: Zwiększony efekt 
dzięki większej dawce kwasu hialuro-
nowego. Skóra szybciej się regeneruje,  
odzyskuje jędrność oraz elastyczność, 
staje się wyraźnie gładsza, odżywiona 
oraz odpowiednio nawilżona.

Efekt zastosowania: Skóra szybciej się 
regeneruje, odzyskuje jędrność oraz  
elastyczność, staje się wyraźnie gładsza, 
odżywiona oraz odpowiednio nawilżona.

38,90zł / 50ml29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml 29,99zł / 50ml

29,99zł / 50ml 29,99zł / 50ml

Kremy DOSTARCZAJĄ SKÓRZE DODATKOWYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH  
I POZWALAJĄ NA DŁUŻSZE ZACHOWANIE EFEKTÓW ZABIEGU.
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45,00zł / 75ml21,00zł / 75ml21,00zł / 75ml21,00zł / 75ml21,00zł / 75ml

Krem Hydro-Bio
Intensywne i długotrwałe nawilżenie

Nawilżający krem z kwasem hialuronowym

Składniki aktywne:
- mocznik
- mleczan sodu
- wyciąg z drzewa Tara
- kwas hialuronowy
 
Efekt zastosowania:  po aplikacji stop-
niowo uwalniają się substancje nawilża-
jące. Krem działa na dwóch poziomach: 
natychmiastowa i dłutowała poprawa 
stopnia nawilżenia warstwy rogowej oraz 
regulacja procesu złuszczania naskórka, 
prowadząca do poprawy wyglądu skóry.

21,00zł / 75ml

DO JONOFOREZYBioDirecte Serum 8 RODZAJÓW

Serum

Serum na naczynka
Bio Directe -N

Serum antycellulitowe
Bio Directe -C

Składniki aktywne:  
chlorek wapnia

Elektroda czynna dodatnia (+)

Składniki aktywne:  
ekstrakty z guarany i kofeiny

Elektroda czynna ujemna (-)

Efekt zastosowania: 
Ścianki naczyń krwionośnych 
zostają uszczelnione, zaczer-
wienienia zmniejszone a po-
drażnienia i stany zapalne  
zredukowane.

Efekt zastosowania: Zreduko-
wany cellulit, poprawione mi-
krokrążenie, zmniejszone obrzęki 
spowodowane zatrzymaniem się 
wody w organizmie.
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Woski do depilacji Aparaty do podgrzewania wosku Akcesoria do depilacji

Wosk Miodowy  

Wosk Różany - Delikatny

Wosk Cukrowy - Normalny

Wosk Kremowy - Mocny

Wosk Azulenowy - Łagodny

Woski w puszce

Przeznaczenie: 
Wosk o uniwersalnym zastosowaniu. 
Świetnie usuwa nawet krótkie włosy. 
Łatwo zmywa się ze skóry. 

Przeznaczenie: 
Wosk do depilacji o łagodnej niepo-
drażniającej skórę formule. Zalecany 
w okolicach bikini i pach.

Przeznaczenie: 
Świetnie usuwa nawet krótkie włosy.                         
Bardzo szybko się podgrzewa. 

Łatwo zmywa się wodą.  

Przeznaczenie: 
Wosk przeznaczony do twarde-
go owłosienia. Szybko się rozgrze-
wa.  Pozostawia skórę gładką i miłą  
w dotyku.

Przeznaczenie: 
Dla skóry wrażliwej. Ma działanie 
łagodzące, antyalergiczne. Po zasto-
sowaniu skóra jest gładka i miękka  
w dotyku. Długotrwały efekt.

- aplikator 6,00zł / 100ml
- puszka 16,99zł / 400ml
- puszka 32,00zł / 800ml

- aplikator 6,15zł / 100ml
- puszka 17,99zł / 400ml
- puszka 34,00zł / 800ml

- aplikator 6,15zł / 100ml
- puszka 18,45zł / 400ml

- aplikator 6,15zł / 100ml
- puszka 17,99zł / 400ml
- puszka 34,00zł / 800ml

- aplikator 7,00zł / 100ml
- puszka 19,99zł / 400ml
- puszka 38,01zł / 800ml

- 400ml + 25% GRATIS
- 800ml + 25% GRATIS

+ 25% GRATIS

+ 25% GRATIS

Podgrzewacz wosku WH02D

- podgrzewanie puszek z woskiem

- regulacja temeratury

Podgrzewacz wosku mini

Przeznaczony do 
pracy z woskami w 
aplikatorze 100ml 

39,00zł

402,27zł

Przeznaczenie: 
 
Doskonale oczyszcza skórę z pozo-
stałości wosku.

Przeznaczenie: 
Płynna emulsja, bogata w olejki  
skutecznie usuwające wszelkie śla-
dy wosku z partii skóry, poddanych  
depilacji.

11,01zł / 150ml
24,90zł / 500ml 36,42zł / 500ml

do nakładania wosku 50m 100szt.

10zł / 100szt. 19,50zł 12,50zł

Szpatuły / patyczki Paski do wosku w rolce Paski do wosku

Oliwka po depilacji woskiem Mleczko po depilacji
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Frezarka, Brusher       manicure, pedicure

Akcesoria do głowicy:
PEDICURE 

Akcesoria do głowicy:
BRUSHER

Akcesoria do głowic:
PAZNOKCI A,B,C

GŁOWICE
DO PAZNOKCI

GŁOWICA - 2 FUNKCJE
PEDICURE / BRUSHER

MIĘKKI START
PRACA Z DWOMA GŁOWICAMI
DIODY LED

MIĘKKI START
PRACA Z DWOMA GŁOWICAMI
MOCNE PRZYCISKI
DIODY LED

BIO OPTIMA BO350 
344,40zł (cena bez głowicy)

FUNKCJE

FREZARKA
- manicure
- pedicure

BRUSHER

BIO NAIL BN250 
369,00zł (cena bez głowicy)

FUNKCJE

FREZARKA
- manicure
- pedicure

BRUSHER

Urządzenie służące do szybkiej, wygodnej oraz bezpiecznej obróbki paznokci (naturalnych lub 
sztucznych), zarówno przy manicure jak i pedicure. 

- max. 30 000 obr/min
- cicha
- mocowanie frezu 
  na zatrzask z hamulcem

- max. 20 000 obr/min
- mocowanie frezu na 
wcisk

- max. 22 000 obr/min
- mocowanie frezu 
  na zatrzask z hamulcem

szczotki brushera do aparatu z głowicą a,b,c
komplet frezów gratis
- trzpień frezu 2,3mm

 - talerzyki do pedicure  
- kpl. papierków ściernych 
  (różnej gradacji)

symbol A
529,00 zł

symbol B
110,00 zł

symbol C
228,00 zł

- szybka zmiana 
  talerzyków

symbol D
116,00 zł
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Lakiery hybrydowe UV

Zmywacz - aceton

Pistolety do uszu

Baza UV 

Płyn do dezynfekcji

Henna

Separatory

Żakiety

Rękawiczki

Aktywator do henny

Lakiery hybrydowe 
przeznaczone do zabie-
gów manicure. Kolory 
do wyboru.

Stosowany do zdejmo-
wania/rozpuszczania 
tipsów oraz do usuwania 
lakierów hybrydowych.

Pistolety do przekłuwa-
nia uszu. Dostępne róż-
ne rodzaje. 
Dostępne są również 
kolczyki do uszu. 

różne gradacje/
ziarnistości

HARD BASE stosowana 
jest jako podkład pod 
lakiery hybrydowe kolo-
rowe

Płyn do dezynfekcji skó-
ry (niebieski) oraz przed-
miotów i powierzchni 
(biały).
 

w żelu lub w proszku

Seperatory do pedicure

Aktywator do henny w 
postaci kremu wzmacnia 
efekt koloryzacji henną 
Intensive™.

39,90zł / 15ml

24,90zł / 500ml
29,90zł / 1000ml

ceny od 142,50zł

od 2,52 zł

39,90zł / 15ml

25,00zł / 250ml

- żel intensive:   19,90zł / 20ml
- proszek: 2,81zł / 2g;
                19,90zł / 20g;
                35,90zł / 50g;

1,43zł / 2szt.

14,00zł / 50ml
20,00zł / 80ml

ceny od 2,00zł 

Frezarka, pochłaniacze pyłu Akcesoria

Więcej akcesoriów na stronie www.biomak.eu

POCHŁANIACZ DO MANICURE PT10

Pochłaniacz pedicure 
- regulacja wysokości i kąta ramienia
- łatwe przemieszczanie
  (kółka w podstawie)

Dostępne wersje:
- podstawa (tworzywo sztuczne, czarne)                                               240,00zł
- podstawa (stalowa chromowana)                                                                           278,00zł

Nowa wersja frezarki z przełącznikiem START/STOP. Szybka zmia-
na talerzyków. Dwa talerzyki w komplecie, plus dwa komplety pa-
pierków ściernych umożliwiające zabiegi ścierające i wygładzające.

Pochłaniacz pokryty jest lakierem na wysoki połysk. Dzięki odpo-
wiedniej mocy i wielkości 12cm wentylatora pył wchłaniany jest do 
woreczka.

W komplecie wymienny woreczek oraz zasilacz 12V.

171,00zł

196,00zł

POCHŁANIACZ DO PEDICURE PT20 FREZARKA - BIO PEDICURE NP60

Pilniczki do paznokci

żakiety, tuniki, fartuszki

od 85zł

różne rodzaje

od 16,42zł / 100szt.

Bloki polerskie
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Ultrafit kombajn ultradźwiękowy 

ULTRAFIT PLUS  UF150
899 zł ( cena bez głowic )FUNKCJE

KAWITACJA / SONOFOREZA

GŁOWICE
PEELING KAWITACYJNY

GŁOWICA

DO KAWITACJI ULTRADŹWIĘKOWEJ I SONOFOREZY

BioDirecte GEL

KAWITACJA ULTRADŹWIĘKOWA (LIPOSUKCJA)

SONOFOREZA

PEELING KAWITACYJNY

GŁOWICA - MAŁA
- kawitacja ultradźwiękowa ( 200zł )
- sonoforeza ( 200zł )
- kawitacja / sonoforeza ( 333zł )

GŁOWICA - DUŻA
- kawitacja ultradźwiękowa  ( 300zł )
- sonoforeza ( 300zł )
- kawitacja / sonoforeza ( 500zł )

TWARZ

TWARZCIAŁO

9
RODZAJÓW

zobacz wszystkie na stornie biomak.eu

ŻELI
Żel wyszczuplający Żel drenująco-antycellulitowy

Składniki aktywne:  
- ekstrakt guarany z kofeiną, 
- algi, 
- kasztanowiec, 
- kiełki, 
- ostropest plamisty. Składniki aktywne:  

- algi 
- guarana z kofeiną, 
- traganek, 
- ruszczyk, 
- cytryna, 
- nawłoć

Efekt zastosowania: Usuwa nadmiar 
wody i toksyn. Po zastosowaniu żelu  
skóra staje się gładka, jędrna i odży-
wiona. Redukuje tkankę tłuszczową. 

Efekt zastosowania: Żel redu-
kuje tkankę tłuszczową, rozstępy 
i cellulit. Usuwa nadmiar wody i 
toksyn, poprawia mikrokrążenie 
a tym samym zmniejsza obrzęki 
spowodowane zatrzymywaniem 
wody w organizmie. 
Poprawia ogólny wygląd skóry, 
odżywia ją, ujędrnia i nawilża.

26,45zł / 150ml

Żel drenująco-antycellulitowy

Składniki aktywne:  
- ekstrakt guarany z kofeiną, 
- traganek chiński, 
- ruszczyk, 
- nawłoć.

Efekt zastosowania: Zredukowany 
cellulit, poprawione mikrokrążenie, 
zmniejszone obrzęki spowodowane 
zatrzymaniem się wody w organizmie.

26,45zł / 150ml

26,45zł / 150ml

Żel ujędrniająco-nawilżający

Składniki aktywne:  
- proteoplus (kolagen), 
- kwas hialuronowy, 
- ekstrakt z rośliny Tara.

Efekt zastosowania: Eliminu-
je zgrubienia, wpływa na regula-
cję procesu złuszczania naskórka,  
pozostawiając warstwę rogową  
elastyczną. Wpływa na regulację pro-
cesu złuszczania naskórka. 

20,91zł / 150ml

Żel wzmacniający naczynka

Składniki aktywne:  
- nawłoć,
- cytryna,
- ruszczyk,
- arnika, 
- kwas hialuronowy.

Efekt zastosowania: Wzmacnia ścia-
ny naczyń włosowatych, redukuje za-
czerwienienia.

20,91zł / 150ml

Żel regenerująco-rewitalizujący

Składniki aktywne:  
- kompleks mineralny, 
- kwas hialuronowy,
- ekstrakt z winorośli, 
- ruszczyk, 
- oczar.
Efekt zastosowania: Kompleks 
minerałów wykazuje działanie 
przeciwrodnikowe, działa rege-
nerująco i przeciwzapalnie. Kwas  
hialuronowy chroni skó-
rę przed odwodnieniem,  
zapewnia długotrwałe nawilżenie. 
20,91zł / 150ml

- peeling kawitacyjny ( 300zł )
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Peeling kawitacyjny aparaty 

ULTRAFIT PLUS  UF150 z funkcją peelingu kawitacyjnego
1199zł 

- regulacja mocy
- praca ciągła i pulsacyjna (mikromasaż)
- wyświetlacz LCD
- możliwość rozudowy aparatu o funkcję:  sonoforezy i liposukcji
- idealny do gabinetu stacjonarnego

Tonik 
z kwasem 

z kwasem hialuronowym

TONIKI    DO PEELINGU KAWITACYJNEGO

Składniki aktywne: 
- kwas hialuronowy, 
- ekstrakt z ogórka.

18,65zł / 150ml
34,90zł / 500ml

Efekt zastosowania: 
Oczyszcza, nawilża, zmiękcza i wygła-
dza skórę.  Utrzymuje naturalny poziom 
nawilżenia. Łagodzi podrażnienia.  
Poprawia ukrwienie skóry. 

799,00zł18,65zł / 150ml
34,90zł / 500ml

idealny do
peelingu kawitacyjnego

Biosonic BS250  
799zł
- regulacja mocy sygnalizowania diodami LED
- praca ciągła i impulsacyjna
- idealny do gabinetu stacjonarnego i mobilnego
 

Biosonic Mini BS350  
349zł
- praca ciągła i impulsacyjna
- idealny do gabinetu mobilnego 

Biosonic Mini BS300  
297zł
- praca ciągła i impulsacyjna
- idealny do gabinetu mobilnego 

Biosonic Mini BS400  
399zł
- praca ciągła i impulsacyjna
- bezprzewodowy
- idealny do gabinetu mobilnego 
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Aparaty mobilne do gabinetów 

JonoDerm GV200 

- kawitacja ultradźwiękowa (liposukcja)
- ujędrnianie

- bezprzewodowy, na akumulator

- jonoforeza
- elektroporacja
- galwanizacja

- bezprzewodowy na 
akumulator

MEGASONIC MINI MS350

- sonoforeza
- regulacja mocy ultradźwięków

295,00zł

- sonoforeza 
- kawitacja ultradźwiękowa (liposukcja)
- ujędrnianie

- bezprzewodowy, na akumulator

699,00zł 499,00zł

399,00zł

LIPO-FIT  DUO LF200 LIPO-FIT LF100

Pielęgnacja dłoni i stóp

Zapachy:  kokosu, truskawki, brzoskwini, różany, pomarańczy, 
cytryny, melona, aloesu, bezzapachowa.

Krem do rąk 
z kwasem hialuronowym

Składniki aktywne:
mocznik, mleczan sodu, ekstrakt z rośliny Tara, kwas hialuronowy.

Do zastosowania przed i po zabiegach parafinowych oraz do co-
dziennej pielęgnacji.

Krem o działaniu nawilżająco – odżywczym. Zawiera naturalne sub-
stancje takie jak: kwas hialuronowy, kwas piroglutaminowy, ekstrakt 
z ogórka, mocznik, lizyna. 

Skóra staje się gładka, delikatna, odżywiona i intensywnie nawilżona.

10,60zł / 75ml

Podgrzewacz parafiny - zestawParafina kosmetyczna

184,54zł

400ml
9,00zł

w zestawie:
- 2kg parafiny
- rękawice izolacyjna
- skarpety izolacyjna
- rękawiczki jednorazowe (foliowe)

nowość
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Aparaty - darsonwale, galwan  

DERMO LUX MINI HF100

Darsonval
- dezynfekcja
- odkażanie

- regulacja mocy

PELOTY SZKLANE DO DARSONVALI

- grzybek 
- z przepustem
- łukowa
- długa
- punktowa
- grzebień

ceny od 31,46zł

aparat z 1pelotą                       479,70zł 
aparat z 4 pelotami                 568,26zł 

297,66zł

KOMBAJN MF2.1 DARSONVAL HF08

788,43zł

Wapozony, Lampy kosmetyczne  

WAPOZONY 
VP 100, VP200, VP300

ceny od 704,74zł

fot. VP300

- diagnostyki skóry światłem 
nadfioletowym UV
- chromoterapia
- fototerapia 
- diody led / 238szt.
- śwaitło UV nadfioletowe
- światło czerwone
- regulacja intesywności
  nasycenia każdego koloru

LAMPA KEMOT PLUS

LAMPA BIO LIGHT UV LED - SOLLUX LED

LAMPA KEMOT

255,00zł 209,00zł

NOWOŚĆ990,00zł

LAMPA MINI STATYW PROSTY SP

mocowanie:
- wapozon
- lampa lupa

podstawa:
- czarna 
- chromowana

- 3 dioptrie
- oczko 12 dioptrii
- świetlówka 12W

- 5 dioptrii
- smd led x 60
- 560 lumenów
- pobór mocy 6W

- 5 dioptrii
- świetlówka 22W

- nawilżanie skóry
- ozonoterapia
- aromaterapia
- ramię ze zmiennym kątem
- obrotowe górne ramię
- mikroprocesorowe sterowanie 
przebiegiem zabiegu
- programowany czas parowania 
i ozonu

Opcja stosowania ziół.
Wersja ze specjalnym
lejkiem i koszyczkiem na zioła. 
Oznaczenie z literką Z

124,00zł

98,40zł
więcej na 

www.biomak.eu

- galwan
- jonoforeza
- darsonwal 

- dezynfekcja
- odkażanie
- mezoterapia
- terapia prądem stałym

 - darsonwal 

- dezynfekcja
- odkażanie
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Jonosonic  kombajn do mezoterapii 

JONOSONIC  MG200 / PLUS
1599,00 zł / 1999,00 zł

FUNKCJE

SONOFOREZA / JONOFOREZA

GŁOWICE

PROGRAMY
DO MEZOTERAPII

JONOFOREZA

ELEKTRODY

PREPARATY DO MEZOTERAPII

PREPARATY DO SONOFOREZY I JONOFOREZY

Professional Line

SONOFOREZA

JONOFOREZA

ELEKTROPORACJA

GŁOWICA
- SONOFOREZA
- JONOFOREZA

GŁOWICA
- SONOFOREZA
- JONOFOREZA

TWARZ

TWARZ
8 programów

TWARZCIAŁO

CIAŁO
4 programy

ELEKTRODY CZYNNE

Mezoterapia to sposób na gładką twarz, jędrne ciało, płaski brzuch 
i kształtny biust, bez skalpela i igieł. Jest to efektywna metoda na 
kształtowanie sylwetki, pozbycie się nadmiaru tłuszczu, cellulitu, 
ujędrnianie ciała po ciąży, czy odchudzaniu.

20RODZAJÓW

PREPARATÓW
patrz tabela preparatów str. 4-5

3 rodzaje opakowań
plastikowe  15ml / 12,80zł

szklane 15 ml / 16,99zł
plastikowe 75ml / 57,20zł
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Preparaty do mezoterapii  łącząc ze sobą preparaty - twórz indywidualne kuracje

Grupa nawilżająca Grupa aktywna Grupa odżywcza
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- PROTEOPLUS (KOLAGEN)
- ALGI MORSKIE

- KWAS HIALURONOWY
- ARNIKA
- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA

- KWAS SALICYLOWY 
- EKSTRAKT Z WIERZBY 
- EKSTRAKT Z OGÓRKA

- ALGI MORSKIE 
- GUARANA Z KOFEINĄ
- MOCZNIK

- KWAS HIALURONOWY
- PUNARNAVA

- PUNARNAVA
- RUSZCZYK
- EKSTRAKT Z OGÓRKA

- CYKORIA 
- EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

- ALOES - (TYLKO W PREPARACIE 4.1)
- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA 
- KWASY OMEGA 3 I 6 
- WITAMINY A, E, H, B5

- PROTEOPLUS (KOLAGEN)

- CHLOREK WAPNIA
- KRZEMIONKA 
- KWAS HIALURONOWY 
- KWAS SALICYLOWY
- EKSTRAKT Z WIERZBY

- KOMPLEKS MULTIMINERALNY 
- GUARANA Z KOFEINĄ

- KWAS HIALURONOWY

- PUNARNAVA
- EKSTRAKT Z KASZTANOWCA
- OSTROPEST PLAMISTY

- KIEŁKI PSZENICY 
- CYKORIA 
- EKSTRAKT Z ROŚLINY TARA

- KWAS HIALURONOWY 
- EKSTRAKT Z CYTRYNY 
- MORSZCZYN

- PUNARNAVA
- KIEŁKI PSZENICY
- KIEŁKI SOI

- PROTEOPLUS (KOLAGEN)
- KWAS HIALURONOWY
- CYKORIA

- GUARANA Z KOFEINĄ 
- KIEŁKI PSZENICY
- KIEŁKI SOI

Odżywiona, gładsza, ujędrniona skóra,
odpowiednio nawilżona.

Mniej widoczne, obkurczone i wzmoc-
nione naczynka. Podrażnienia i zaczer-
wienienia zredukowane. Odpowiednie 
nawilżenie skóry.

Redukcja stanów zapalnych skóry i wy-
dzielania sebum. Skóra nawilżona i wygła-
dzona, bez nadmiernego błyszczenia.

Odżywiona i dotleniona skóra. Przywró-
cenie odpowiedniego poziomu nawilżenia 
skóry.

Skóra staje sie wyraźnie gładsza, 
odzyskuje jędrność oraz elastyczność, 
ma wyrównany koloryt.

Odpowiednio nawilżona, rozjaśniona
skóra o równomiernym kolorycie.
Plamki i piegi mniej widoczne.

Natychmiastowy lifting - efekt botoksu. 
Przy systematycznym stosowaniu zmniejsza 
się ilość zmarszczek, a skóra jest się jędrna 
i elastyczna.

Skóra odżywiona, odzyskuje blask i zdro-
wy wygląd.

Wygładzanie zmarszczek, intensywne
nawilżanie i uelastycznienie skóry.

Uszczelnione naczynka krwionośne,
zredukowane stany zapalne, koloryt
skóry wyrównany. Matowa i rozjaśniona skóra. Zredukowane 

stany  zapalne. Zmniejszone wydzielanie 
sebum.

Poprawa ogólnego stanu skóry, która 
odzyskuje młody i jędrny wygląd.

Skuteczne uzupełnienie niedoborów
kwasu hialuronowego. Skóra staje się
odpowiednio nawilżona, zmarszczki
wypełnione.

Skóra wyraźnie rozjaśniona. Redukcja
zmarszczek i cieni pod oczami.

Napięta skóra. Natychmiastowy lifting 
- efekt botoksu.  Zmniejszona ilość 
zmarszczek, odżywiona skóra.

Jędrna, elastyczna i wygładzona skóra. 
Rozjaśnienie i redukcja blizn.

Skóra ujędrniona i rozjaśniona. Zreduko-
wane przebarwienia.

Skóra uzyskuje odpowiedni poziom nawilże-
nia i zdrowy wygląd. Jest jędrna i wygładzo-
na. Natychmiastowy lifting - efekt botoksu. 

Odżywiona i dotleniona skóra. Przywró-
cenie jędrności I elastyczności.

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
ULTRADŹWIĘKI (SONOFOREZA)
JONOFOREZA (+/-)

nowość
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Kuracje gotowe do mezoterapii 
Kuracja przeciwzmarszczkowa dla osób z widocznymi zmarszczkami 
lub do skóry skłonnej do powstawania zmarszczek, skóry mało ela-
stycznej, z poszerzonymi naczynkami krwionośnymi. Kuracja prze-
ciwdziała starzeniu się skóry, zmniejsza miejscowe opuchnięcia i wy-
równuje koloryt.

1
2 3

KROK

KROK
KROK

nawilżenie 
skóry

działanie
aktywne działanie

odżywcze

KOMPLEKS 
MULTIMINERALNY

kuracja
naczynkowa
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

kuracja
pod oczy
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

kuracja
odżywczo-
-rewitalizująca
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

kuracja
dotleniająco-
regenerująca
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

kuracja
przebarwieniowa
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

kuracja
przeciwtrądzikowa
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

kuracja
przeciwzmarszczkowa
51,20zł plastik / 67,96zł szkło

działanie na:
- pękające naczynka
- rozszerzone
   naczynka

działanie na:
- opuchliznę
- zmarszczki
- cienie

działanie na:
- regenerację komórkową
- zmarszczki 
- odżywienie skóry

działanie na:
- nierówną pigmentację 
- przebarwienia
- blizny potrądzikowe

działanie na:
- niedotlenioną skórę
- zmęczoną
- o nierównym kolorycie

działanie na:
- trądzik 
- regulację sebum
- koloryt

działanie na:
- starzenie się skory
- opuchnięcia
- koloryt skóry

zawartość / preparaty

1, 2, 7, 3, 4
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

zawartość / preparaty

1.1, 5, 10, 6, 4
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

zawartość / preparaty

1, 14, 11, 15, 4
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

zawartość / preparaty

3, 15, 1.1, 16, 4
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

zawartość / preparaty

11, 1, 9, 12, 4
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

zawartość / preparaty

7, 8, 20, 9, 4
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

zawartość / preparaty

17, 13, 14, 11, 12
składniki aktywne
patrz preparaty str. 4-5

PUNARNAVA
KIEŁKI PSZENICY

PROTEOPLUS (KOLAGEN)

CYKORIA
KWAS HIALURONOWY

GUARANA Z KOFEINĄ

Kupujac kurację zaoszczędzasz 12,80zł

Kupujac kurację zaoszczędzasz 12,80zł

KIEŁKI SOI

skóra przed zabiegiem                               skóra po zabiegu 
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Stoliki

STOLIK AGAT STOLIK KORAL

od 350,55zł

wymiary: 
- szerokość                                                           415 mm 
- głębokość                                                         405 mm
- wysokość.                                                          880 mm
- ciężar netto / brutto                 7 kg / 8,56 kg 
 
Dostępne modele:
rurki w kolorze białym                            nr kat.  15167_2p 
rurki inox                                               nr kat.  15168_2p 
do wyboru półki lub grille - kombinacja dowolna oraz 
stolik z kółkami lub bez

- szerokość stolika z miską               600 mm 
- wysokość stolika                          960 mm 
- półka                               250 x 230mm 
- ciężar netto / brutto            11 kg / 12,6 kg 

W standardzie Stolik Max z dwiema szu-
fladami plus trzecia szuflada z rozgałęzia-
czem. Stolik można zamówić w dowolnej  
konfiguracji. Ilość szuflad - min. dwie szuflady, maksy-
malnie siedem szuflad. 

wymiary: 
- szerokość                      535 mm 
- głębokość                     350 mm
- wysokość.                     800 mm
- ciężar netto                           11 kg

 
Dostępne modele:
- rurki w kolorze białym
- w opcji uchwyty do lampy  
   i wapozonu
- w opcji przedłurzacz

wymiary: 
- szerokość                      535 mm 
- głębokość                     350 mm
- wysokość.                     800 mm
- ciężar netto                           11 kg

 
Dostępne modele:
- rurki inox
- w opcji uchwyty do lampy  
  i wapozonu
- w opcji przedłurzacz

wymiary: 
- szerokość                      535 mm 
- głębokość                     350 mm
- wysokość.                     790 mm
- ciężar netto                             9 kg

Dostępne modele:
- rurki w kolorze białym 
- rurki inox 

wymiary: 
- szerokość                      450 mm 
- głębokość                     400 mm
- wysokość reg.    800-930 mm
- ciężar netto                           25 kg

Dostępne modele:
- podstawa z tworzywa czarnego
- podstawa stalowa chromowana

412,05zł  442,80zł

od 362,85zł od 492,00zł

STOLIK OPAL STOLIK MAXSTOLIK SZAFIR biały STOLIK SZAFIR inox

Stoliki  

od 756,14zł
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Taborety

TABORET Z OPARCIEM TABORET SIODEŁKO

- wysokość                                                                430 mm
- wymiary siedziska                                       340x340 mm
- ciężar netto                                                            ~ 11 kg

Dostępne modele:
- taboret z jedną szufladą 
- taboret z dwiema szufladami 

 od 174,66zł od 372,69zł

od 237,39zł

TABORET DO PEDICURE TABORET DO PEDICURE Z SZUFLADAMITABORET BEZ OPARCIA KRZESŁO KOSMETYCZNE 

Taborety

- wysokość regulowana  460 x580 mm
- wymiary siedziska   
    szer. 410 mm / gł.  340 mm
- ciężar netto                               9,5 kg 

Dostępne podstawy:
- tworzywo sztuczne czarne
- stalowa chromowana

332,10zł

381,30zł

- wysokość regulowana    570 x830 mm
- średnica siedziska                     350 mm
- ciężar netto                             6,2 kg 

Dostępne podstawy:
- tworzywo sztuczne czarne 
- stalowa chromowana 

- wysokość regulowana   500 - 630 mm 
- średnica siedziska                  350 mm 
- ciężar netto                                6 kg 

Dostępne podstawy:
- tworzywo sztuczne czarne 
- stalowa chromowana

- wysokość regulowana   500 - 630 mm
- średnica siedziska                  350 mm
- ciężar netto                             7,8 kg 

Dostępne podstawy:
- tworzywo sztuczne czarne
- stalowa chromowana239,00zł

172,20zł

- wysokość regulowana                               380 - 440 mm 
- średnica siedziska                          350 mm 
- ciężar netto                                      9 kg  

Dostępne podstawy:
- tworzywo sztuczne czarne
- stalowa chromowana

 od 227,55zł
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Biurka

STOLIK SKŁADANY DO MANICURE SK01/SK02 BRODZIK KOSMETYCZNY

od 602,70zł
BIURKO KOSMETYCZNE BK01
- wymiary blatu                                                       1000x500 mm
- wysokość biurka                                                           730 mm
- ciężar netto                                                                      28 kg

BIURKO KOSMETYCZNE BK02
- wymiary blatu                                                   1180x500 mm
- wysokość biurka                                                       730 mm
- ciężar netto                                                                     29 kg

Możliwość wyboru wersji z pochłaniaczem pyłu lub bez.

- wysokość                                                          161 mm
- długość zależna od ilości składanych paneli:  

Dostępne modele:
- pojedynczy P1             110x161 cm  - 172,20zł 
- dwupanelowy P2         162x161 cm  - 198,03zł 
- trzypanelowy  P3         271x161 cm  - 319,80zł 
- czteropanelowy P4      323x161 cm  - 393,60zł 
- pięciopanelowy P5       431x161 cm  - 467,40zł 

- wymiary blatu                                                                1180x500 mm 
- wysokość biurka                                                       730 mm 
- ciężar netto                                                                  45 kg 

Dostępne modele:
- biurko kosmetyczne BK03                                                    999,99zł
- biurko kosm. BK03 z pochłaniaczem                                      1141,44zł

- wysokość regulowana                                               630 - 800 mm
- wymiary poduszki          400 x 260 mm   /   wąski 250 x 210 mm
- ciężar netto                                                     4,5 kg / wąski 3,1 kg

- wymiary    420 x 350 mm /  wysokość   350 mm
- pojemność miski                                                                        5 litrów
- w komplecie                                                                 25 woreczków
- ciężar bez miski  / z miską                                            1,8 kg / 2,1 kg

Dostępne modele:
- biały                      219,00zł           - inox                          249,00zł                               

BIURKO KOSMETYCZNE BK01 / BK02 PARAWAN SKŁADANYBIURKO KOSMETYCZNE BIS BK03 PODNÓŻKI

Podnóżki, brodziki, parawany

255,84zł
233,70zł

- wymiary blatu SK01                                                        1000x500 mm
- wymiary blatu SK02                                                      1180x500 mm
- wysokość stolika                                                                       720 mm
- ciężar netto                                            SK01 -  9 KG / SK02 - 10kg

Dostępne modele:
- stolik składany do manicure SK01                                     289,05zł
- stolik składany do manicure SK02                                    319,80zł
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Epilator Blend epilacja, naczynka Epilatory  epilacja, koagulacja, naczynka 
EPILATOR EP200 
1813,75 zł

EPILATOR 

EP102  10W / 654,36 ZŁ

EP300  15W / 805,65 ZŁ

EP400  50W / 1299,00 ZŁ

FUNKCJE

ZABIEGI

FUNKCJE

ZABIEGI

GŁOWICA
EPILACJA/ NACZYNKA

WYPOSAŻENIE

IGŁY
EPILACJA  / NACZYNKA

ELEKTRODY
KOAGULACJA

TERMOLIZA

USUWANIE OWŁOSIENIA

TERMOLIZA

USUWANIE OWŁOSIENIA

ELEKTROLIZA

ZAMYKANIE NACZYNEK

KOAGULACJA

BLEND (łączy termolizę i elektrolizę)

ZAMYKANIE NACZYNEK
Głowica umożliwiająca 
mocowanie igieł i elektrod.

Umieszczenie
igły w mieszku  włosowym

Schemat pracy

Zadanie impulsu
epilacji

Usunięcie
martwego
włosa

Zastosowanie metody Blend powoduje, że zabieg jest mniej bolesny, a miejsca 
poddawane oddziaływaniu szybciej się goją. Aparat do usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania naczyń krwionośnych, 

a także koagulacji z wykorzystaniem prądu wielkiej częstotliwości.

TWARZ

TWARZ

CIAŁO

CIAŁO

ceny od
43,16zł

PRZYKŁADOWE ELEKTRODY
więcej na www.biomak.euUNI-PROBE

4,20 zł/szt.

BALLET

5,26 zł/szt.

KROK

KROK

KROK

1
2

3
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Frezarka do pedicure NP60 

Pełna oferta na www.biomak.eu
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie.

Biomak Sp.J.      ul. Słońskiego 13     05-820 Piastów     www.biomak.eu    22 723 70 72  /  502 448 033

- w pełni profesjonalna
- szybka zmiana talerzyków
- niewielkie rozmiary
- lekka, solidna konstrukcja
- bezpieczne obroty dla twojej skóry
- przełacznik start/stop
- w komplecie:
           dwa talerzyki i papierki ścierne 
  

Tylko 171zł


