
CAMPOMATS har utvecklat Omnia, en utrustning med Italiensk design och Svensk 
kvalité, som lever upp till skönhetsmarknadens krav på funktion världen över.

Omnia kan utföra 8 olika behandlingar: micro-needling, micro-pricking, avancerad 
nano behandling med 2 applikatorer, permanent makeup (pmu) trikopigmentering och 
tatueringsborttagning. 

Utrustningen är utformad med en touch screen med över 50 menyer, installerad i 
en allminiumram. Handenheten med PD/DS teknologi är placerad på höger sida om 
skärmen med en magnetisk hållare som kan tas loss och placeras på bordet. En fotpedal 
gör Omnia komplett och kommer i en praktisk aluminiumförpackning.

MICRO-PRICKING  |  MICRO-NEEDLING  |  PMU  

TRIKOPIGMENTERING  |  TATUERINGSBORTTAGNING



Omnia har en LCD-skärm i färg med 10,1-tums skärm och 
16:9 vy. Med hjälp av pekskärmsteknik kan du enkelt navigera 
genom 50 olika behandlingar och förinställda program: 
Micro-pricking, micro-needling, avancerad nano-behandling, 
PMU (permanent Make-up), hårbottenpigmentering, 
tatueringsborttagning och ärrbehandling.
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Alla menyer är enkelt förklarade med bilder och under 
varje behandling står indikationer samt vilken nål som 
bör användas för den specifika behandlingen. 
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3 Skärm och ställ är platt, vilket gör utrustningen 
hygienisk och enkel att rengöra.

Omnia har ett kraftfullt bottenljus som är på under 
behandlingen. Utövararen kan välja ljusfärg under 
inställningar. Ljuset samt ljud kan även stängas av. 
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Den revolutionerande handenheten utformad av CAMPOMATS gör det möjligt 
att för första gången kunna utföra flera behandlingar med samma handenhet. 
Omnia handenheten har utformats med den bästa Ergal alluminium, 15V 
Swiss motor med högsta kvalité på membran och inre mekanik. Tack vare 
detta är CAMPOMATS handenhet lätt, tyst och med extremt låg vibration, 
men med extra kraft och precision. 
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Handenheten kropp är utformad med dubbelt justeringsystem. Detta 
justeringssystem tillåter utövaren att arbeta med precision, och att alltid 
veta exakt djup vid varje behandling. 
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Den magnetiska handenhetshållaren har start/stop funktion. För 
större säkerhet kan utövaren stanna och stoppa handenheten utan 
att använda fotpedalen eller nudda skärmen, och fortsätta sitt jobb 
och behålla fokus på behandlingen. 
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CAMPOMATS nålar har blivit utvecklade för att passa 
alla Omnia behandlingar. Alla nålar är sterilt förpackade. 
CAMPOMATS har valt ut det bästa AISI rostfritt stål och 
plast. 
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Material med högsta kvalité

Ergonomisk och lätt

Utformad för alla behandlingar 

Mycket låg vibration

Patent som väntar på PD/DS djup/dubbel system för 
nogrann och exakt justering av nålarna

Tyst och kraftfull schweizisk motor 15V



EASY LOCK för enkelt byte av nål

Patent som väntar på PD/DS djup/dubbel system för 
nogrann och exakt justering av nålarna

Tyst och kraftfull schweizisk motor 15V



Nålen har en kort vid tip som passar för att göra tatueringar i hårbotten som 
liknar hår. Den passar även för att skapa en pixel effekt då nålen går in och ut 
fort genom huden, vilket ger ett lätt tryck.

1PM 0.20

Nålen har en lång och vass tip som passar för att skapa effekten av tjockt hår  
om nålen får passera huden långsamt och på 0.5mm djup. Den passar även 
för att skapa en pixel effekt då nålen går in och ut fort genom huden, vilket ger 
ett lätt tryck. 

1PL 0.30

Med den här nålen kan man skapa läppkonturer eller tjock eyeliner, skuggor 
och färgade ögonbryn samt ifyllda läppar. 

5QM 0.25

Passar för att göra små färgsättningar, nyanser och pixel effekt.

3LM 0.25

Med den här nålen kan man ta bort permanent make-up eller små tatueringar
i kombination med rätt produkt. 

52 TR 

Passar för att göra små färgsättningar, nyanser och pixel effekt. 

5LM 0.25

Med den här nålen är det enkelt att göra en rak och skarp linje. Den passar 
även för att skapa effekten av tjockare hår, eller ögonbryn med pixel effekt.

3TM 0.25

Nålarna som exklusivt utformats av Campomats är helt annorlunda än de redan existerande 
nålarna på marknaden. Det speciella med nålar från Campomats är att dem är tillverkade av 

den bästa plasten och högkvalitativt kirurgiskt stål.

CAMPOMATS NÅL KOLLEKTION

Nålar av kirurgiskt stål

Easy Lock system

En handenhet för alla typer av nålar



7LM 0.25

Nålen passar för att färga större områden, och uppnå en starkare skugga eller 
pixel effekt.

9LM 0.25

Nålen passar för att färga in större områden, och uppnå en starkare skugga 
eller pixel effekt.

Denna specifika nål är utvecklad för icke-invasiv epidermal stimulering och 
skonsam skin rejuvenation. Dess speciella blomdesign med 9 nålar på 0.3mm 
djup gör behandlingen säker och effektiv. Det rekommenderas starkt att man 
följer One need hudvård protokoll efter behandlingen.

9MP 0.18

Idealisk för micro-needling behandling och djup hudföryngrande behandling.

9MN 0.18

För alla skönhetsbehandlingar med nano teknologi.

130 AN

För alla skönhetsbehandlingar med avancerad nano teknologi.

49 AN

SCALP
ROLLER

Speciell nål-roller som passar behandling av huvud. 

Nålarna som exklusivt utformats av Campomats är helt annorlunda än de redan existerande 
nålarna på marknaden. Det speciella med nålar från Campomats är att dem är tillverkade av 

den bästa plasten och högkvalitativt kirurgiskt stål.

CAMPOMATS NÅL KOLLEKTION

Nålar av kirurgiskt stål

Easy Lock system

En handenhet för alla typer av nålar



ÖGONBRYN HÅRSTRÅ EFFEKT

PMU

BRÖSTVÅRTA

PMU

LÄPPAR

PMU

HÅRSTRÅN

TRIKOPIGMENTERING


