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O Soprano Titanium apresenta a Quattro 3D, um novo aplicador 
exclusivo e e�ciente, com um tamanho de ponteira especialmente 
grande de 4 cm2, capaz de trabalhar em uma grade de 600 cm 
quadrados. Esta ponteira inovadora torna os tratamentos muito 
mais rápidos e sem dor, reduzindo signi�cativamente o tempo de 
aplicação e garantindo uma experiência mais confortável para os 
pacientes.

Soprano Titanium é a primeira versão dos sistemas de depilação 
Soprano que inclui dois conectores, o que permite que dois aplica-
dores diferentes sejam conectados à plataforma o tempo todo. Esse 
recurso permite mais �exibilidade, enquanto elimina o tempo gasto 
na troca de aplicadores durante os tratamentos.

O ICE Plus é uma tecnologia avançada que esfria continuamente 
a temperatura da pele e facilita esse controle térmico durante 
todo o tratamento. A ponta de sa�ra fria ICE Plus ™ minimiza os 
riscos epidérmicos enquanto mantém o calor na derme onde os 
folículos capilares são tratados. A temperatura permanece 
controlada e constante, o que contribui para a e�ciência do 
diodo. Agora, os pacientes podem desfrutar de uma experiência 
completamente livre de dor, agradável e confortável durante 
toda a sessão.

Equipados com uma nova tela Android de 15 'de tamanho 
grande, com parâmetros prede�nidos, os pro�ssionais podem 
desfrutar de uma experiência de trabalho mais intuitiva e 
amigável.

40% mais rápida!

Mais �exibilidade. Menos tempo perdido. Amigável e Funcional

Refrigeração Contínua por Contato
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Conector duplo Tela Android de 15'

Apresentando o Soprano Titanium

Diferenciais 
do Titanium

Tamanho da ponteira excepcionalmente grande

Uma plataforma inovadora de remoção de pelos que combina funcionalidade e conforto incomparáveis. 
Graças à nova ponteira SHR de 4cm2 e ao avançado sistema de resfriamento, os tratamentos agora são 
muito mais rápidos e sem dor - oferecendo uma solução signi�cativamente aprimorada para pacientes e 
pro�ssionais. O Soprano Titanium aproveita os benefícios de três comprimentos de onda combinados, além 
de uma novidade: é o único com conector duplo para ponteiras, garantindo mais �exibilidade e agilidade 
durante os atendimentos. Uma plataforma única e orientada à resultados no mundo da depilação 
pro�ssional.
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A Smart Clinic é uma solução multifacetada que fornece uma imagem completa do seu 
negócio, independentemente, se for uma única clínica ou uma franquia.

A Smart Clinic é uma ferramenta pioneira de desenvolvimento de negócios baseada na nuvem, que 
oferece acesso contínuo a dados por meio de um aplicativo e plataforma online. Com ele, você pode 
implementar os melhores processos de gerenciamento de maneira simples e integrada, re�etindo 
um status em tempo real das plataformas, ponteiras e produtividade, permitindo acessar dados e 
fazer ajustes sem perder tempo. A Smart Clinic promove otimização e padronização, fortalecendo as 
decisões do negócio com base em dados e estatísticas reais  -  e não em adivinhações. A ferramenta 
também aumenta os esforços de marketing, permitindo noti�cações de lançamentos, novos                
produtos, convites para eventos e muito mais.

Plataformas e aplicadores | Permite visualizar o número de pulsos, tempo operado, 
áreas tratadas, número de plataformas e aplicadores operados por cada pro�ssional em 
um determinado momento. Esses dados são cruciais para modi�cações contínuas do 
equipamento da sua clínica e para a coleta de estatísticas operacionais (por plataformas, 
aplicador e clínica), além do rastreamento do desempenho pro�ssional e melhorias na 
gestão de recursos humanos.

Gerenciamento de tratamento | Acompanhe o atendimento individual do paciente, 
incluindo áreas tratadas, protocolos e data da visita. Monitore os casos e as necessidades 
dos pacientes e entre em contato com eles quando o próximo tratamento chegar. 
Melhore o suporte e as experiências do seu cliente, aprimore os resultados clínicos e 
reforce o envolvimento e o relacionamento com seus pacientes. A Smart Clinic apresenta 
protocolos clínicos na tela, tornando os protocolos impressos uma coisa do passado.

Manutenção e serviço | O Smart Clinic permite abrir uma chamada de serviço a qualquer 
momento através do aplicativo, enviando um guia de solução de problemas para que 
possam ser resolvidos quando surgirem. Ele oferece a capacidade de rastrear tratamentos e 
exibir estatísticas de cada máquina para evitar o uso excessivo e subutilizado, permite 
acompanhar erros e receber alertas de manutenção em andamento (água / �ltros). Com a 
Smart Clinic, você pode impedir o tempo de inatividade, gerenciar seus recursos com mais 
e�ciência e aumentar a produtividade.

Gerencie sua clínica.
Maximize seu potencial.

Precisão e gerenciamento imbatíveis

For You. For Life.



ALEX 
755nm 

SPEED 
810nm 

YAG 
1064nm 

SHR™ 

3D 

Soprano Titanium // Soprano Titanium

Tecnologias 
sinérgicas.
Resultados superiores.

Técnica SHR ™ - A inovação proprietária de remoção de pelos da Alma é o único método 
clinicamente comprovado de depilação a laser que é praticamente indolor, além de 
ser o método mais seguro de depilação a laser para todos os tipos de pele, incluindo 
a pele negra ou bronzeada. Seu método único de aquecimento gradual e entrega 
rápida de pulsos dani�ca efetivamente o folículo piloso e di�culta o crescimento, 
evitando lesões no tecido circundante. O SHR ™ incide sobre a melanina da pele 
usando um método único, permitindo que o procedimento seja realizado em todos 
os tipos de pele a qualquer momento do ano, bem como na pele bronzeada. 
O SHR ™ proporciona depilação homogênea e uniforme.

Com sua exclusiva tecnologia 3D, o Soprano Titanium 
combina simultaneamente os três comprimentos de 
onda a laser mais e�cazes em um único aplicador, 
visando diferentes profundidades de tecido e estru-
turas anatômicas no folículo piloso. Ao combinar os 
níveis de absorção e penetração de diferentes       
comprimentos de onda, juntamente com a cobertura 
estendida do tratamento, maior conforto e baixa 
necessidade de manutenção, o Soprano Titanium é o 
tratamento de remoção de pelos mais seguro e 
e�ciente disponível atualmente. Tecnologia de 3 
dimensões para uma solução superior para remoção 
de pelos.

O comprimento de onda do Alexandrita melhora a absorção de energia 
poderosa pelo cromóforo da melanina, tornando-o ideal para a mais ampla 
gama de cores e tipos de pelos, especialmente os claros e �nos. Com o 
aumento da penetração super�cial, o comprimento de onda de 755nm tem 
como alvo a protuberância do folículo piloso e é especialmente e�caz para 
pelos embutidos super�cialmente.

O 810nm é um comprimento de onda clássico para remoção de pelos, 
oferecendo penetração profunda do folículo piloso com alta potência 
média e uma taxa de repetição rápida e ponteira grande de 2cm2 para 
tratamentos e�cientes no tempo. O 810nm possui um nível moderado de 
absorção de melanina, tornando-o seguro para tipos de pele mais escuros. 
Suas profundas capacidades de penetração visam a protuberância e a 
bulbo do folículo piloso, enquanto a penetração moderada da profundida-
de do tecido o torna ideal para o tratamento de braços, pernas, bochechas 
e queixo.

O comprimento de onda YAG 1064 é caracterizado por menor absorção 
de melanina, tornando-o uma solução perfeita para tipos de pele mais 
escuros. O 1064nm também oferece a penetração mais profunda do 
folículo piloso, de modo a atingir o bulbo e a papila, enquanto trata 
profundamente os pelos de áreas como couro cabeludo, axilas e áreas 
pubianas. Com uma maior absorção de água gerando uma temperatura 
mais alta, a incorporação do comprimento de onda de 1064nm aumenta 
o per�l térmico de todo o tratamento, tornando a remoção de pelos 
altamente e�caz, com melhores resultados.

Tecnologia

CLINICAMENTE
COMPROVADA
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Ponteiras

3D e 40% mais rápido!
Este aplicador exclusivo é um ativo valioso para qualquer clínica. Com seu grande tamanho de 4 cm2 e 
integração de três comprimentos de onda, facilita o aumento da cobertura do tratamento para reduzir 
signi�cativamente o tempo de tratamento e tornar o processo mais fácil e seguro para os pacientes. Com 
Quattro, a depilação é rápida, e�ciente e confortável.

Este aplicador permite a entrega de três comprimentos de onda altamente e�cazes 
em um. Cobrindo um tamanho de ponto de 2 cm2, ele visa simultaneamente 
diferentes profundidades teciduais e estruturas anatômicas no folículo piloso, 
aumentando a e�ciência do tratamento.

Trate facilmente áreas normalmente 
difíceis de alcançar, incluindo ouvidos, 
narinas e glabela.

TRIO - Três em Um

TIP FACIAL - Alcance aprimorado 
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3D e 40% mais rápido!
Este aplicador exclusivo é um ativo valioso para qualquer clínica. Com seu grande tamanho de 4 cm2 e 
integração de três comprimentos de onda, facilita o aumento da cobertura do tratamento para reduzir 
signi�cativamente o tempo de tratamento e tornar o processo mais fácil e seguro para os pacientes. Com 
Quattro, a depilação é rápida, e�ciente e confortável.

Este aplicador permite a entrega de três comprimentos de onda altamente e�cazes 
em um. Cobrindo um tamanho de ponto de 2 cm2, ele visa simultaneamente 
diferentes profundidades teciduais e estruturas anatômicas no folículo piloso, 
aumentando a e�ciência do tratamento.
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SEM CONSUMÍVEIS

"
"Dr. Pablo Naranjo MD, PhD, Diretor Médico

Clínica Laser Elite & Unidade Laser no Hospital NISA, Madri, Espanha

Benefícios do
Soprano 
Titanium

TAMANHO GRANDE DE 4 cm² PARA 
TRATAMENTOS RÁPIDOS

DOIS CONECTORES

TECNOLOGIA 3D CLINICAMENTE 
COMPROVADA

I-VI FOTOTIPOS DE PELE E PELE BRONZEADA

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
CONTÍNUA ICE PLUS ™

CENTRO DE DADOS 
SMART CLINIC

TELA INTUITIVA E AMIGÁVEL PARA 
O USUÁRIO (GRANDE ANDROID DE 15 ') 
COM PARÂMETROS PREDEFINIDOS

Estou muito satisfeito com os resultados que consigo 
alcançar com o Soprano Titanium. Além do registro de 
alta e�ciência e segurança, que é a base para qualquer 
tratamento de depilação, há recursos adicionais, como 
o Smart Clinic e o exclusivo aplicador Quattro, que o 
de�nem acima e além de qualquer outro sistema no 
mercado atualmente.



Depilação a laser, Reinventada.
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Rua Itajobi, 54 - Pacaembu
São Paulo/SP
Cel.:(11) 9 7141-6687
www.lbtlasers.com.br

For You. For Life.
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