


Para o mundo, uma tecnologia
disruptiva. Para você, muito 
mais rentabilidade. 
Para elas, mais conforto e 
segurança



https://www.youtube.com/watch?v=sCJvogz_uDQ&feature=youtu.be


Você já teve que interromper uma aplicação 
porque o seu cliente não aguentou o desconforto? 
Principalmente quando falamos em fototipos mais 
altos?

Já conseguiu atender um homem que queria 
eliminar os pelos da barba, mas fugiu ao primeiro 
disparo por conta do incômodo absurdo?

Já escutou reclamações de mulheres com a pele 
mais bronzeada, ou até mesmo com fototipos
mais altos porque a sua clínica não conseguia 
atendê-las?

Já chegou no final do ano, achando que seu lucro seria o 
maior de toda a sua história, mas precisou realizar a troca 
do consumível do seu equipamento? Aposto que ninguém 
te contou que essa manutenção custaria R$90.000,00.

O Brasil é o segundo maior mercado do mundo quando o assunto é epilação. Quantas clínicas de
depilação a laser abriram nos últimos anos na sua cidade? Você que usa laser e acha que é a melhor
tecnologia e garante maior conforto para o seu cliente. Pode responder as perguntas abaixo?



O que faz do LED Holonyak
a melhor plataforma para 
depilação?

• Durabilidade do LED é até 3 vezes superior à 
tecnologia mais usada nas clínicas de 
depilação: o laser. 

• Para todos os fototipos: graças ao 
resfriamento, pessoas negras sentem 
menos desconforto. 

• Mais conforto e segurança para o paciente: 
spot mais potente do mercado, chegando 
até -15ºC, durante toda aplicação. 



O que faz do LED Holonyak
a melhor plataforma para 
depilação?

• Os resultados podem ser mais rápidos e em 
menos sessões, o que garante a satisfação 
do seu cliente.

• Sustentável para o meio ambiente e para o 
seu bolso: tecnologia limpa e menos trocas 
de consumíveis.

• Frete grátis para todo Brasil. Além disso, 
você conta com uma assistência técnica a 
nível nacional. Consulte condições.



Garantia de 50 MILHÕES de 

disparos* e dois anos da plataforma.

Com capacidade total de 
até 100 MILHÕES de 
disparos!

A maior do mercado.
*50 milhões de disparos ou 1 ano de garantia.



Características técnicas

Comprimento de onda de 780-850nm

Modo de emissão: pulsado varredura e 
pulsado disparo

Ajustes de pulso: ajustável 5~750ms

Densidade de energia: ajustável 5~100 J/cm²

Área do spot 17/22mm

Dimensões
Largura x Altura x Comprimento

430 x 880 x 500mm
Peso máximo: 35kg 



Os impactos do Holonyak você já 
consegue ver nas primeiras sessões

Antes do tratamento Depois de 2 sessões



Os impactos do Holonyak você já 
consegue ver nas primeiras sessões

Antes do tratamento Depois de 5 sessões



Os impactos do Holonyak você já 
consegue ver nas primeiras sessões

Antes do tratamento Depois de 4 sessões



Não só epilação. Resultados incríveis 
para pacientes com foliculite

Antes do tratamento Depois de 5 sessões



Depilação é para todos

Acima de qualquer número, o bem-estar e a satisfação são 
os principais pilares quando idealizamos uma nova 
tecnologia.

"Quando começamos a desenvolver o Holonyak, pensamos 
especialmente nas brasileiras de fototipos mais altos, que 
vem sofrendo com as negativas da depilação a laser. Dentre 
as grandes vantagens do Smart Led, a tecnologia da nova 
depilação, está exatamente a diversidade de tons de pele que 
ele pode atender com o máximo de conforto."

Thiago Gonzalez, CEO Adoxy



Pois é, você já fez isso e sabe que o LED tem uma alta capacidade de iluminação e a sua conta de 
luz reduziu drasticamente. Com essa economia sobrou até uma graninha no final do mês, né? Agora 
pensa, quando eu falo de uma conta de luz, falamos em  centenas. Imagina com LED quando 
falamos em milhares? O quanto você gostaria de economizar aumentando a qualidade, a segurança 
da aplicação e ser reconhecido como uma clínica que atende todos os tons de pele e pelo?

Você trocaria a lâmpada incandescente 
da sua casa por uma lâmpada de LED?



Você está pronto para 
entrar no novo conceito
da epilação?

Modernize seu negócio e 
tenha a plataforma mais 
inovadora do mercado.

Quero investir

https://adoxy.com.br/holonyak/
https://adoxy.com.br/holonyak/


O incrível SMART LED

A tecnologia SMART LED permitirá que
o Holonyak se valha da Inteligência
Artificial e da conexão entre diversos
aparelhos conectados à internet para
sugerir parâmetros de aplicação mais
seguros e efetivos, tudo com base na
própria experiência dos usuários no
Brasil e no mundo.



Diferenciais que só você tem

Garantias exclusivas
A plataforma possui garantia de 2 anos. O 
manípulo aplicador possui garantia de 1 ano 
ou 50 milhões de disparos.

Tempo de reinvestimento
A durabilidade é de até 3x maior do que os 
laser convencionais, ou seja, mais economia 
com consumíveis mais duradouros.

Treinamento in loco
A Adoxy se preocupa com o seu conforto na 
hora da capacitação, por isso disponibiliza 
treinamentos presenciais da plataforma.

Assistência Técnica e Frete Grátis no ato da compra
Entregas em todo Brasil, sem nenhum custo de 
transporte. Além disso, você conta com uma 
assistência técnica a nível nacional.




