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Òbviament, si un equip amb 
aquesta incomparable tecnolo-
gia i prestacions s’integra dins 
d’una plataforma amb altres 
equips capdavanters d’altres 
sistemes làser per depilació, com la que té 
Clínica Nexus, les possibilitats de personalit-
zació i d’optimització de l’eficàcia dels trac-
taments assoleixen cotes inigualables.
Amb aquesta darrera i sonada incorporació, 
la Secció de Depilació Mèdica de la Pla-
taforma Làser de Clínica Nexus es con-
solida encara més com un dels referents 
nacionals i internacionals en aquest trac-
tament i en medicina làser, i es desmarca 
diametralment de les enganyifes que, apro-
fitant el buit legal espanyol, inunden els nos-
tres carrers i que, a falta de poder oferir una 
altra cosa, com tecnologia, professionalitat i 
formació, prostitueixen la tècnica i els preus 
fins l’esperpent.

Vectus
Ja res tornarà 
a ser igual 
en depilació 
mèdica làser
Directament del Wellman Institute de 
l’Universitat de Harvard, arriba a Nexus 
el làser més evolucionat i efectiu del món 
per a la depilació mèdica: el làser de 
díode Vectus.

Vectus es el làser 
d’elecció per a la 
depilació mèdica 
masculina

Gràcies a les seves incomparables 
característiques tècniques que dei-
xen enrere tots els altres sistemes de 
depilació làser, sobretot els sistemes 
de díode actuals, amb Vectus aconse-
guim, des del punt de vista clínic, els 
següents avantatges:
 Menys nombre de sessions.
 Menys durada dels tractaments.
 Màxima eficàcia en pèl fi i clar.
 Possibilitat de tractament de tots 

els fototipus de pell, incloent-hi els 
bronzejats.
 Màxima comoditat per al pacient 

gràcies a la seva tecnologia 
patentada de refredament Advanced 
Contact Cooling©

 I, sobretot, més seguretat.Vectus té 
incorporat un mesurador quantitatiu 
intel·ligent de melanina anomenat 
Skintel© que determina objecti-
vament la quantitat d’aquest pig-
ment a l’àrea que s'ha de tractar 
i, mitjançant una connexió sense 

fils, envia a la màquina els parà-
metres ideals que cal utilitzar per 
optimitzar l’eficàcia i evitar qual-
sevol tipus d’efecte indesitjable.
La major eficàcia de Vectus ve do-
nada, entre altres, per l'entrega uni-
forme d’energia (a diferència de la 
resta, que la concentren en la zona 
central de l'spot), el reciclatge de 
fotons (Photo-recycling) gràcies a 
l’estructura interna dels seus cris-
talls i per una altra subtilesa tecno-
lògica batejada amb el nom d'Smo-
oth Pulse, que permet que un pols 
d’aquest equip equivalgui a 4 d’al-
tres sistemes de díode actuals.
Per totes aquestes raons d’eficà-
cia, rapidesa, seguretat, comoditat 
i pel fet de disposar de la mida de 
spot més gran de tots els làsers ac-
tuals, Vectus és el làser més indi-
cat per a la depilació mèdica làser 
masculina, com així ho testifiquen 
les principals agències sanitàries 
del planeta.
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Un equip 
professional al vostre 
servei cada dia
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