
de ultieme
huidanalyse-ervaring

EEN STER IS 
GEBOREN
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Ontdek het exclusieve Soft FX-huidanalysesysteem dat voor alle huid-
verzorgers ontworpen is om hun esthetische activiteiten te ondersteu-
nen en hun professionaliteit te vergroten.
Het identificeren van huidverzorgingsproblemen en het volgen van de 
voortgang zijn essentieel voor het opstellen van een huidverzorgingsplan 
voor uw klanten en voor op maat advies in de loop van de tijd.

DE REVOLUTIONAIRE HUIDANALYSE TECHNOLOGIE
Het Soft FX toestel biedt een verscheidenheid van exclusieve functies 
die aan de behoeften van professionals voldoen, waaronder de nieuwste 
analyseoplossingen, de aanbevelingen voor verschillende delen van het 
lichaam, de vergelijking van resultaten, de afbeeldingen voor en na de 
behandelingen en het e-mailen van de rapporten.

Volledig draadloze en snel 
oplaadbare sonden

“Selfie” camerafunctie aan 
de voorkant voor gerichte 
en gepersonaliseerde 
huidverzorging

Compact, volledig 
zelfstandig apparaat. 
Klantrapporten en files 
worden op het apparaat 
opgeslagen

Ultieme digitale 
oplossingen.
Volledig rapport 
geleverd op een 
smartphone, 
tablet (iOS of 
Android) of via 
e-mail.

Iconische ontwerpkenmerken 
en functies.

Schitterend HDMI 10,1”
full-angle touchscreen

Snelle metingen van 
huidaandoeningen en visuele 
beeldvorming in één apparaat



EXCLUSIEVE HUIDANALYSE VOOR MEERDERE GEBRUIKEN 
die al de huidverzorging van uw klanten omvat

✦ Pigmentatie

✦ Poriën

✦ Rimpels

✦ Textuur

✦ Roodheid

✦ Keratine

✦ Haardiameter

✦ Haarstructuur

✦ Haardichtheid

✦ Roos

✦ Hydratatie

✦ Elasticiteit

✦ Melanine

✦ Sebum

✦ pH 

/ SNELLE TESTEN - SONDEN   
De sonden meten de huid om de belangrijkste problemen op 
het gebied van huidverzorging te identificeren. 
Gewoon drukken op de huid om de resultaten te bekijken van:

/  SCHITTERENDE VISUELE BEELDEN - CAMERA 
Duidelijke HD-beeldvorming laat uw klanten zien hoe de huid er echt uitziet, terwijl de computervisiebeoordeling 
van beelden de informatie levert die u nodig hebt om huidverzorgingsproblemen en aanbevelingen uit te leggen.

Visuele beeldvorming met de camera - voorbeelden

PIGMENTATIE KERATINE HAARSTRUCTUUR



✦ “OP MAAT AANBEVELING” EXCLUSIEVE FUNCTIE ✦
Ontwikkel unieke programma's voor de huid, het haar of het 
lichaam met de Soft FX op basis van de huidverzorgingsbe-
hoeften van uw klant en de aangeboden behandelingen/
producten.

HANDEN

Schoonheid Handen
Handen vertonen de eerste tekenen van veroudering.
Dit programma richt zich op huidveroudering en gevoeligheid.

Focus Hoofdhuid
Goed haar begint bij een gezonde hoofdhuid.
Dit is een grondige beoordeling van de hoofdhuid 
waarop u uw aanbevelingen kunt baseren.

Decolleté Expert 
Een uniek advies beoordeelt de huid van het 
delicate gebied van het decolleté dat onderhevig 
is aan veroudering en verlies van toon.

HUID

Check Up
Ontwikkeld om de belangrijkste problemen 
van de huid te identificeren en te beoordelen, 
waaronder pH-, hydratatie-, sebum- en 
elasticiteitsniveaus. Een “must” voor een eerste 
analyse van de huid.

Check Up Pro
Zoals hierboven. Bevat ook HD visuele weergave 
van de huid met de camera. 

Fototype
Classificeert het huidtype in termen van reactie 
op blootstelling aan ultraviolette straling (UVR).

Age Perfect
Identificeert de belangrijkste tekenen van 
huidveroudering, waaronder elasticiteit, sebum, 
melanine uniformiteit en hydratatieniveaus, zodat u 
de verzorging die nodig is kunt leveren.  

Age Perfect Pro
Zoals hierboven. Bevat ook HD visuele weergave van 
de huid met de camera.

Zonnebesherming
Ontwikkeld om de zonbescherming voor elk huidtype 
aan te bevelen op basis van het fototype en de
blootstellingscondities.

Purit.y
Voor een onzuivere huid die vaak een onevenwichtige olie- en 
vochtmantel heeft die tot een gevoelige huid leidt.

Sensit.y 
Deze huidcontrole beoordeelt de parameters die essentieel 
zijn om de gevoeligheid van de huid te begrijpen en wat eraan 
te doen.

Illumin.y
Op zoek naar een stralende, helderdere en gelijkmatige huid? 
Dit consult beoordeelt verschillende parameters, waaronder 
melanine, huidtextuur en het aantal dode huidcellen.

DECOLLETÉHAAR

✦ ✦
Screenshot van beschikbare programma's (huid)

AANBEVELINGEN    
De aanbevelingen zijn zeer gebruikersvriendelijk, volledig begeleide beoordelingen, 
waarbij de sonden en/of visuele beeldvorming met de camera worden gebruikt, die een 
ongeëvenaarde huidanalyse van verschillende delen van het lichaam opleveren.

De aanbevelingen omvatten: 
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RESULTATEN
Volledig rapport geleverd op een smartphone, tablet
(iOS of Android) of via e-mail vanaf het toestel.

PRODUCT/BEHANDELING 
ADVIES
gebaseerd op bekomen 
resultaten

RESULTATEN
vermijden van subjectieve 
interpretatie

OPMERKINGEN EN 
AANBEVELINGEN
ondersteunen uw 
beoordeling



VOLG TRENDS EN BEKIJK DE VOORUITGANG IN DE TIJD

Volg de huidverzorgingstrends van uw klant op in de loop van de tijd Vergelijk afbeeldingen van de huid voor en na de behandeling
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DISPLAY TFT 10.1’’ met capacitief multitouchscreen 

FULL-FACE CAMERA Max resolutie : 5 MP - 2592x1944
Auto-focus
Beeldhoek: 60° c  

VERBINDING Ethernet, wifi en wifi-hotspot
Bluetooth Low Energy voor communicatie met de sondes

INTERN GEHEUGEN 4GB

EXTERNE MONITOR HDMI

INTERFACE 2xUSB

GEWICHT 3 Kg

AFMETINGEN 310 (w) x 170 (d) x 225 (h) mm

VOEDING 12V DC – 5 A

ENERGETISCHE ABSORPTIE Max. 60 Watt

WERKCONDITIES Temperatuur 15 – 30° C
(relatieve vochtigheidsgraad: 5-85% niet-condenserend)

OPSLAGCONDITIES Temperatuur 0 – 50° C
(relatieve vochtigheidsgraad: 5-85% niet-condenserend)

CERTIFICATEN CE-markering

CERTIFICATEN MET-markering

MEETPRINCIPE  VELD RESOLUTIE

HYDRATATIE
(MEL-HYD FX)

Capacitief 0-100 a.e. 1 a.e.

MELANINE
(MEL-HYD FX)

Reflectiefotometrie op 2 golflengten
(λ1=875nm, λ2=660nm)  

0-100 a.e. 1 a.e.

pH (pH FX) pH-gevoelige glaselektrode 2-10 0.1

SEBUM (TAPE FX) Computer vision 0-100 a.e. 1 a.e.

ELASTICITEIT (ELA FX) Stress/vervorming 0-100 a.e. 1 a.e.

BEELD  SENSOR VERGROTING RESOLUTIE

MICROCAMERA 
(CAM FX)

CMOS ¼ VGA-kleursensor Type lens en vergroting : 
100X et 400X

1.3 MP - 1280x1024

/ TECHNISCHE KENMERKEN

Callegari Benelux B.V.B.A. is a Catellani Group Company

www.callegari1930.com

Maatschappelijke zetel
Chaussée d’Alsemberg, 824 -1180 Bruxelles 

BTW/TVA BE 0809.646.528 

GSM: +32 471 04 53 03 

info.be@catellanigroup.com 




