
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnóstico Capilar e 
Cutâneo 
 
Marque já o seu! 

 
 

 

 
Rua Amadeu Rodrigues F. 

Matias, nº2 r/c A e B 

(em frente à Clinica CUF 
Torres Vedras) 

2560-253 Torres Vedras 

Tlf.: 261911440 
Horário de Funcionamento: 

de 2ª a 6ª das 9h às 21h / 

Sábado das 9h às 13h 
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Dermatologia e Cosmética 

Diagnóstico capilar e cutâneo 
 

Aramo® TS 

Skin & Hair Diagnosis System 
 



 

 

A tecnologia ao seu serviço 
FORNECEMOS O DIAGNÓSTICO QUE A 
SUA PELE E CABELO PRECISAM 

 

. 

Temos ao seu dispor a mais vasta 

gama de produtos de dermatologia 

e cosmética. Toda uma enorme 

variedade de produtos capilares e 

dermocosméticos para o cuidado e 

tratamento do seu cabelo e da sua 

pele. 

 

Soluções para as 

necessidades da 

sua pele e cabelo 
 

 

ARAMO 
®

 TS 
 

Permite analisar a pele e cabelo, 

possibilitando um diagnóstico rápido e 

fácil, além de:  

 Saber os resultados exactos dos seus 

tratamentos faciais;  

 Saber o produto mais eficaz para si;   

 Realizar uma análise profissional da 

sua pele com resultados mensuráveis.  

Na pele mede 8 parâmetros  

(oleosidade, elasticidade, hidratação, 

textura, poros, manchas, profundidade 

das rugas e sensibilidade). 

 

 

 4 parâmetros medidos no cabelo 

(espessura, condição de poros, 

condição do couro cabeludo e 

condição de tecido capilar). 

 Comparar os resultados com um 

padrão, de acordo com a idade e 

profissão;  

 Recomendar a linha de tratamento.  

 

SOLUÇÕES  PE RS ONALI ZADAS  

  

Somos especialistas no 

aconselhamento dermatológico e 

cutâneo. Através do nosso 

avançado equipamento obtenha 

um diagnóstico cutâneo e 

capilar completamente 

gratuito. 

 

  É uma ferramenta que analisa a superfície e as camadas 

profundas da pele. As medições efectuadas são precisas e de alta 

resolução. 

  O resultado é imediato em termos de informações, imagens, 

gráficos e tabelas comparativas. 

 


