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FUE PUNCH 

مستقیم مسنن

0. 6-3,5mm - 0.6-4mm
0.7-3,5mm - 0.7-4mm - 0.7-5mm
0.8-3.5mm-0.8-4mm - 0.8-5mm
0.9-4mm - 0.9-5mm
1.0-4mm – 1.0-5mm
1.1-4mm – 1.1-5mm
1.2-4mm – 1.2-5mm

$8 :السعر 



DermoJet جھاز تخدیر خالي من اإلبر،

ال إبرة•
ال ألم•
ال مزید من الخوف من اإلبرة•

$ 550 :السعر 



$ 350 :السعر 

قلم الھیالورون



جھاز التخدیر االھتزازي

مناطق لالستخدام ؛

$ 35  :السعر 

• اھتزاز لكل دقیقة6000
تخدیر•
بوتوكس•
المیزوثیرابي•
حشو جلدي•
خیاطة•
•PRP
جمع الدم والعالج الرابع•
تلقیح•



لیزر خط الشعر

بطاریة لیثیوم•
شاحن عالمي•
لیزر طبي•
الصلب الجسم•
• أشھر4تكلفة استخدام لمدة 

 $ 495 :السعر 



CHOI قلم الزرع (DHI قلم ) 

) قطع10(صندوق األسعار  : 550 $



DHI قلم سبار إبرة

) قطع10علبة (السعر  : 120 $



قوة االستخراج سلسلة الذھب

$ 35 :السعر 



قوى التنسیب ، السلسلة الذھبیة

$35 :السعر 



االنتماء والقوى المنفصلة ، السلسلة الذھبیة

$ 35 :السعر 



أنواع قوى سلسلة التیتانیوم

$ 45 :السعر 



– 1.00 :األحجام  1.10 – 1.20 – 1.30 – 1.40 – 1.50 – 1.60 – 1.70 – 1.80 – 2.00

شفرة السفیر وزراعة الشعر

قطعة1: السعر ; 65 $



مقبض من التیتانیوم

$ 45 :السعر 



مقبض مانویل لالقتطاف

$ 50 :السعر 



سلسلة-أنواع الماس . مقبض منزلق

$ 45 :السعر 



أنواع الماس-مقبض منزلق من التیتانیوم 

$ 60 :السعر 



مقص منزلق ، سلسلة أنواع الذھب والماس

$ 35 :السعر 



مقص منزلق وسلسلة سیرامیك وأنواع ماسیة

$ 50 :السعر 



FUE MICRO MOTOR ،سلسلة كأس ماراثون

$ 340 :السعر 

• دورة في الدقیقة35000
الفوالذ المقاوم للصدأ بیاسمن•
بیسیمن صغیر•
الصمت الصامت•
بیاسمین خفیف•
صنع في كوریا•



FUE MICRO MOTOR ، ماراثون H37 L سلسلة كوریا

$ 180 :السعر 



FUE MICRO MOTOR 30000 دورة في الدقیقة

$ 350  :السعر 

البطاریة شحنت،
ساعات بتكلفة واحدة4یمكن وضعھ على الخصر ویعمل لمدة 



24كومبي  FUE MICRO MOTOR

$ 580 :السعر 

كوریا•
• دورة في الدقیقة35000
قطع الفوالذ المقاوم للصدأ•
بیسیمن صغیر•
الصمت الصامت•
بیاسمین خفیف•

سلسلة المحترفین



$ 45 :السعر 

حجرة صحن بتري زجاجي سمیك-3



$ 50 :السعر 

مبرد زجاجي بتري

المعقم موافق



$ 495 :السعر 

احترافي ، بطاریة ، مصباح رأس میكروسكوب LEDمصباح 



$ 185 :السعر 

نظارات مجھریة احترافیة



$ 200 :السعر 

المشغل المحترف



$ 45 :السعر 

عدسات5نظارات رائعة وبھا 



 $ 80 :السعر 

نظارات رائعة ، احترافیة



 $ 320 :السعر 

دكتور األمراض الجلدیة میكروسكوب

مضیئة



$ 170 :السعر 

حجرات6ماكینات سانترفوج ، 

صنع في تركیا



$ 90 :السعر 

دقائق معقم3نانومتر ،  UV-C ،650محمولة 

األشعة فوق البنفسجیة -محمول األوتوكالف  C / 3 دقائق على ما یرام



حاویة التعقیم

الحجم والسعر
19 X   8 X 4 CM : 130 $
20 X 10 X 4 CM : 150 $
21 X 16 X 4 CM : 165 $
29 X 20 X 4 CM : 175 $



$ 6 :السعر 

قلم تحدید البشرة المعقمة



$ 45 :السعر 

أداة القیاس الرقمیة



$ 45 :السعر 

وحلقة البذر GRAFTوجمع  GRAFTملعقة 



$ 40 :السعر 

مشط طبي من الصلب وقابل للتعقیم



$ 5 :السعر 

عصابة الجبین الطبیة بعد زراعة الشعر



بندقیة المیزوتیرابي الرقمیة

$ 995 :السعر 



حامل الشعر من الفوالذ المقاوم للصدأ. لزراعة الشعر

) قطعة100: الصندوق: (السعر 50 $



1800 PİXEL

$ 550 :نموذج بدون حامل السعر 
$ 680 :النموذج مع الحامل السعر 

محلل احترافي ذكي

• بوصة الجھاز اللوحي10.1
• )تسجیل الصور والفیدیو بزر واحد(الكامیرا الذكیة 
لوحة مفاتیح السلكیة وواقي للكمبیوتر اللوحي•
المریض یقف بالقدم•
• ف الھات-الكمبیوتر -الكمبیوتر اللوحي -ایضا؛ التلیفزیون 
وأنا متوافق



مجھر تحلیل الشعر

$ 60 :السعر 

رقمي× 1600



مجھر تحلیل الشعر الالسلكي

$ 180 :السعر 



25 X 36 سم مبرد جل بار

$ 10 :السعر 



- BDالمیزوثیرابي  جم18البوتوكس واإلبرة العملیة 

$ 90 :السعر 

جرام18
قطعة50: الصندوق



108أكبر رأس بـ  LED
ضوء التداخل للحامل المانع للحمل المصبوب

$ 495 :السعر 

$ 445 :رأس فقط دون سعر القدم 



$ 12 :سعر القطعة 

لكمة بیوبسي



مجھر تحلیل الجاذبیة

$ 650 :السعر 



$ 350 :السعر 

میكروسكوب رقمي
محلل جاد



$ 30 :السعر 

مقبض شفرة جراحي



قطعة و 50× مل 10 BD

صندوق : السعر 80 $

PRP TUBE 10 ML X 50 PCSجیل 



$ 55 :السعر 

الجاھزة PRP KITمجموعات 



$ 50 :السعر 

ماكینة حالقة احترافیة



$15 :السعر 

مذھل رسم مرآة



$ 5 :السعر 

إبرة500-دیرمورولر تیتانیوم 



$ 390 :السعر 

SPO2 /مراقبة الید 



$ 10 :السعر 

طبي-الفوالذ المقاوم للصدأ 

زجاجة رذاذ الماء



$ 120 :السعر 

جھاز تنظیف االذن
WIFIنطاق وفراغ كامیرا 



$ 12 :السعر 

الرقبة وسادة العظام



$ 60 :السعر 

رعالج التدلیك بالموسیقى في الفترة الحساسة بعد زراعة الشع

أخصائیة زراعة أكثر راحة وسعادة للمریض



نشكرك على عرض الكتالوج الخاص بنا
یمكنك االتصال بنا للحصول على مزید من المعلومات التفصیلیة

تتمتع جمیع منتجاتنا بضمان استرداد األموال
منتجاتنا ھي إنتاجنا الخاص

جمیع الوثائق الدولیة الضروریة متوفرة

DHL AIR CARGOیتم إرسال طلباتك عبر •
• أیام حسب البلد7-3یتم تسلیمھا مباشرة إلى العنوان ، عادة ما بین 
• یتم تقدیم التسلیم لك مباشرة إلى . یتم تنفیذ جمیع اإلجراءات الجمركیة والضریبیة من قبلنا
.عنوانك
• دوالًرا لجمیع البلدان65تم تحدید رسوم الشحن على أنھا قیاسیة تبلغ 
یتم تطبیق أسعار الخصم وفقًا لمعدل الطلب بالجملة•
ُصنع في منتجاتنا الشخصیة•
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