
AESTEHTECH™ MICRO INJECTOR LITHIUM+ Sistem fracționat de 
îngrijire profesionale a pielii cu microace, cu accumulator 

 
Destinatie: 
→ MICROINJECTOR LITHIUM+ este un sistem de ultimă generație de tratament fracționat a pielii cu 
microace. Este un dispozitiv sigur și eficient de tratamente cu microace verticale, care vă oferă soluții 
în tratamente de rejuvenare, regenerare sau tratamentul hiperpigmentațiilor. Prin crearea a mii de 
canale verticale în derm, MICROINJECTOR LITHIUM+ stimulează formarea de noi straturi de colagen 
și elastină. 
→ Utilizarea MICROINJECTOR LITHIUM+, mai ales în compania produselor cu ingredienți activi care 
penetrează straturile superioare ale pielii, ajută la refacerea echilibrului natural a pielii, reface 
activitatea celulară și conferă un aspect sănătos. Rezultatul este o piele care radiează de sănătate, 
tonifiată și frumoasă. 
 
Caracteristici tehnice: 
Dimensiune: 150 x 12mm 
Greutate: 83g - cu bacteria inclusa 
Adancime de lucru ajustabila: 0 - 2,5mm 
Autonomie acumulator: 1,5 - 2 ore 
Timp incarcare acumulator: 1 ora 
Viteza ajustabila: 5 viteze → de la 90 - 150 cicluri/ secunda (max. 170 cicluri/ secunda) 
Alimentare charger: 230V / 50Hz 
Full power: 4.3V-500MA 
 
Avantaje: 
→ refacerea echilibrului natural a pielii 
→ nu afecteaza epidermul si nu are efecte secundare 
→ tratamentul se poate aplica pe o suprafata extinsa 
→ refacerea activitatii celulare 
→ senzatie de durere minima 
→ conferirea un aspect sanatos pielii 
→ rezultatul este o piele sanatoasa, radianta, tonifiata si frumoasa 
 
Beneficii: 
cresterea fermitatii pielii si efect de lifting 
reducerea aspectului ridurilor si liniilor fine 



imbunatatirea si refacerea generala a conditiei pielii 
imbunatatirea circulatiei sanguine 
timp de refacere scurt 
stimularea fibroblastilor, cu rol in inductia colagenului* 
reducerea petelor si hiper-pigmentatiei 
cresterea ratei de penetrare a ingredientelor active, efect mai intens 
https://en.wikipedia.org/wiki/Collagen_induction_therapy* 
Indicatii clinice: 
tratament pentru pielea matura si piele cazuta/ flasca 
hiperpigmentatie, melasma, pete cauzate de expunerea la razele UV 
tratarea liniilor de expresie și a ridurilor fine / medii 
redimensionarea porilor si imbunatatirea aspectului acestora 
tratamentul cicatricilor și vergeturilor 
tratamentul alopeciei 
tratament indicat inclusiv pentru zone sensibile → conturulrul ochilor, conturul nasului si al buzelor 
ingrijire pre si post interventii de chirurgie plastica 
 
Etape tratament: 
Demachiere + aplicare crema anestezica + curatarea/ dezinfectarea zonei + aplicarea substantei care 
contine 
ingredientele active  specifice + reglarea adancimii de penetrare a acelor pentru tratata + actionare 
cu sistemul 
AESTEHTECH™ Microinjector + aplicare masca cu rolul penetrarii optime a ingredientelor active si 
pentru calmare 
 
Numarul de sedinte indicat: 
De la 3 la 8, la un interval de 2-3 saptamani* 
* difera in functie de specificul  tratamentului si de complexitatea acestuia 
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