Πληροφορίες

MK BUSINESS
MHXANHMATA IATΡΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ

MK BUSINESS - MHΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

-ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣΕΤΟΣ 2020 ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 200 Τ.Μ.
ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ
ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΜΕ.-ΛΕΙΖΕΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΗ,ΔΙΟΔΙΚΟ,ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΙΦΤΙΝΓΚ,ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟ ΚΤΛ

Ειμαστε στο χωρο αυτο απο το 2000.Για τους παλαιοτερους αισθητικους και γιατρους
να ενημερωσω οτι ειχαμε το ονομα εταιριας SEKO οπως σιγουρα θα θυμουνται αν
επεσκεπτονταν εκθεσεις αισθητικης και αν διαβαζαν περιοδικα αισθητικης
VIVERE,ESTHETE,Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ,εφημεριδα δερματολογων INFODERMA,LNE
κτλ.Καντε κλικ στα 'πιστοποιητικα certificates' να δειτε καποια.Στο διαστημα ολων αυτων
των ετων δεν ειχαμε καμια δικαστικη διαμαχη με πελατη.Δεν αδικησαμε πελατη,δεν
καθυστερησαμε καμια παρραγγελια.Δεν κοροιδεψαμε πελατη,δεν πουλησαμε μηχανημα
με ζημια,επισκευασαμε ολα τα μηχανηματα που ειχαν τυχον βλαβη (εξαιρεση 3
πελατες στη εικοσαετια που δεν ηθελαν να πληρωσουν το σερβις) και δεν αφησαμε
ΠΟΤΕ πελατη να ψαχνεται...Οτι συμφωνια καναμε με πελατη προφορικη η γραπτη την
τηρησαμε στο 120%.Στο αναμενομενο χρονο παραδοσης ειμαστε συνηθως 1 ως 3 μερες
πιο πριν ετοιμοι,και σας περιμενουμε...Στα ραντεβου μας σε πελατη (για
παραδοση/ενημερωση) δεν εχουμε αργησει ΟΥΤΕ μια φορα ουτε 1 λεπτο(μια μονο
εξαιρεση στην εικοσαετια,στους Αγ.Αναργυρους σε μποτιλιαρισμα τα Χριστουγεννα,γεια
σου Λιτσα).
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ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΝΑ ΜΑΣ
ΔΥΣΦΗΜΙΣΟΥΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΟΥΝ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ....ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΤΙ.ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΤΕ!
Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
1) Η ΑΛΗΘΕΙΑ,ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ

2) ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΟ 120% Ο,ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ

3)ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,τι σημαινει αυτο?οτι δοκιμαζουμε
παρα πολλες συσκευες πριν αντιπροσωπευσουμε και προωθησουμε στην αγορα καποιο
μηχανημα.Πολλα μηχνηματα ειναι στη μοδα κατα καιρους αλλα δεν εχουν κανενα
αποτελεσμα.Γρηγορα τα ξεχνουν ολοι.Πολλα τετοια περιστατικα ειχε η ιστορια της
αισθητικης τις τελευταιες δεκαετιες.Αναφορα παραδειγματων προσεχως...θυμαστε τις
....μεσοθεραπειες?θυμαστε την συσκευη που ηταν σαν ηλεκτρικος διαδρομος,καθοσουν
πανω και προκαλουσε ενα ''τρεμουλο''που υποτιθεται σε..αδυνατιζε? Θυμαται κανεις τα
nd yag λειζερ το 1995 που ειχαν τιμη 40.000000δρχ?!αμεσως αποδειχτηκαν αχρηστα
στην αποτριχωση !κτλ,δεν ασχοληθηκαμε ποτε με τετοιες συσκευες.

Δεν οφειλουμε χρηματα σε Δημοσιο εφορια και σε ΚΑΝΕΝΑ φυσικο προσωπο,δεν
οφειλουμε επισης παροχη/υποχρεωση εργου/οφειλης σε ΚΑΝΕΝΑ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΘΕΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ.Οταν σας σφιξουμε το χερι θα ειναι για
παντα.ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ?περιπου 1 ατομο στα
1000.Μπαινει καποιος πελατης σε ενα καταστημα και κοιταζει κοιταζει και δεν
αγοραζει τιποτα,γιατι συμβαινει αυτο?Γιατι ξερει οτι θα τον κοροιδεψουν,φοβαται οτι θα
του πουλησουν κατι διαφορετικο απο αυτο που ψαχνει και με τις ιδιοτητες που
ζηταει.ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ,ΘΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΘΑ ΤΟ
ΕΛΕΞΕΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ.....ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ.ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ...ΣΤΟ ΣΑΚΙ.ΘΑ ΣΑΣ ΦΕΡΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ(ΣΥΝΗΘΩΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ.ΤΗΝ
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ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ,ΑΝ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ..ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ.

Aν δεν ξερετε τι ζητατε δεν ειναι καθολου κακο,θα δοκιμασετε την συσκευη που εχουμε
π.χ. το νεο μας λειζερ Αλεξανδριτη,θα δειτε πως δουλευει,αν εχει το αποτελεσμα που
ζητατε,αν σας καιει,αν υπερθερμαινεται,αν σας αρεσει εμφανησιακα το χρωμα και η
χειρολαβη,αν σας κανει σημαδια η οχι,αν ειναι γρηγορο η αργο

κτλ δοκιμαστε το Ο,ΣΟ χρονο θελετε,1,2 ωρες η μερες,Ο,ΣΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΤΕ, και εφοσον σας ικανοποιει πληρως, το
αγοραζετε, τοσο απλα!

Εχουμε γνωρισει κατ' ιδιαν πανω απο 200000 πελατες και μονο απο την παρουσια μας
στις εκθεσεις στην Ελλαδα και εξωτερικο παλαιοτερα.

Εχουμε πραγματοποιησει εξαγωγες σε Βελγιο,Χονκ Κονγκ,Βουλγαρια,Ρουμανια κτλ

Συσκευές:

Κρυολιπολυση/Διοδικα λειζερ/Ultherapy/IPL/lifting προσώπου RF ραδιοσυχνότητας /
ενδοδερμικο μασσάζ / δερμοαπόξεση / lasers Αλεξανδριτη / cavitation

κτλ

ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ
ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ. ΩΣ ΕΚ
ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΝΑ ΣΑΣ
ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΑΤΙ
ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΤΙ.
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ?
ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ,
ΣΑΣ ΤΗΝ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝ
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΟΤΕ Η
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΕΝΤΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ!!!!!!!!!!!
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΚΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ
ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΕΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

'MKB'
The company MKBUSINESS was established in 1996 in
Greece(with old name SEKO).We call it also MKB.
NOW INTO YEAR 2020 WE HAVE OUR FACTORY AND WAREHOUSE 200M. AND WE
CAN PRODUCE LASER MEDICAL TYPE, IPL ,LASER
ALEXANDRITE,DERMOABRASION,DIODIC LASERS ,HIFU,ΕΝDODERMIC ETC

WE HAVE OUR PRODUCE LINE.

In all these 20 years always we deliver the devices you ask excactly in the time we have
agree ,and NEVER we have delay any order.

If you ask from us a component or a device to send it back after repairing we send it
back always before the time ...which you waited.
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We mean we are very fast in all our services.One time we took a our IPL from
Romania for service,we repair it in 5!!! minutes,send it back next day.

In all these 20 years plus,we never had dispute with client,NEVER A CLIENT TOLD US
THAT WE CHEATED HIM,NEVER HAD JUSTICE WITH CLIENT.

NEVER SOLD BROKEN DEVICE.

NEVER WE BROKE ANY AGREEMENT WITH CLIENT OR PARTENER(EXCEPT IF
BROKEN FROM THE OTHERS FIRSTLY).

WE ALWAYS TRY SELL CHEAP DEVICES EFFECTIVE AND WITH GREAT RESULT.

THIS IS OUR AVANTAGE.

The owner of the company is the most honest man in the world.We shall sell you exactly
this which you want,NOTHING ELSE.

The world is full of frauds,we don not belong in this category....

About latest our product LASER ALEXANDRITE we have ready it for
demonstartion,come,see it test it and if you like buy it.The other suppliers 90% they have
not it ready they have nothing and they want to sell it to you,WHILE THEY HAVE NOT
IT!this is not joke but the reality.

MKB designs and manufactures machines for medical purposes, as well as importing,
distributing and exporting equipments of this nature.
The company offers a wide range of apparatuses suitable for Spas, physiotherapy,
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orthopedics, aesthetic medicine, dermatology, dentistry, gynecology, also for surgeons,
dentists, physiologist doctors.
MKB is constantly experimenting on scientific, clinical and technological level
to keep pace with the latest developments in the international market.
MKB spends alot of money for new technologies.
The apparatuses have modern design and are accompanied by a 12 month
guarantee and a detailed instruction booklet, as well as responsible
after sales service and spare parts.
The machines have been manufactured according to European guidelines CE, which refer
to electronic apparatuses (CE 62.5 - IEC 601.1) as well as ISO / IEC guideline 22 and EN
45014.
Devices
Beauty
Laser Alexandrite,Ultherapy HIFU,cryolipolysis,diodic lasers,Intense Pulsed Light Devices for
depilation, RF, cavitation, endodermic, mesotherapy, lasers for depilation and skin resurfacing,
vapeurs multidevices for face skin treatments, devices for section massage, ultrasounds, needle
depilation, electrotherapy-passive gymnastic, champers O2-O3, champers hamam, hamam
beds, press therapy, thermo blankets, saunas, solariums, ultra violets, chromo therapies,
microdermabrasions, devices with cold-hot head, infrared, electric massage mattresses. Ask to
send you prices and photos.
Physiotherapy
Devices: Electrotherapy, microwave, shortwave, ultrasound, lasers, magneto therapy, tractions.
SPA Equipments
Hydro massage baths, hammams, saunas, vichy douche, swimming pools, wood beds, chromo
therapy devices, water beds, fountains, nebulisers, decorative waterfalls, generators O2-O3,
planning of SPA center.
Medical lasers
Lasers with wave length between 755-532-810-1064-1200-1300-2904-10000 nm for aesthetic
and dermatology use, for physiotherapy, dentistry, gynecology, vessel doctors, orthopedic
surgeons.
Indications of lasers: Epilation, scars, wrinkles, skin marks, black and browen spots, broken
vessels, angiomas, pain, swelling, cellulite, orthopaedic diseases, tattoos removing, blotches,
burns, skin resurfacing, teeth whitening, capilars, teleangectasie, couperose, ruby angiomas,
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pigmented injury, spider nevus, sun spots, age sports, acne, soft and hard tissue surgery,
naevus, condylomas, papillomas, suringoma, sebaceous hyperplasia, adenoma sebaceum,
sterilization,
haemorrhage stopping.
We have lasers diodic 532-810 nm, lasers Nd Yag, Herbium Yag, lasers CO2, lasers
Alexandrite.
Ask to send you prices and photos.

Characteristics of MKB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fast services of repairing and fast performance of orders.
Stock of replacement parts.
Knowledge of the world's beauty market.
Responsibility
Guarantee.
We combine the high quality and the low prices.
We sell only effective (resultable) devices (after our tests).
We don't belong to these companies which after the sale are disappeared.
We shall stand by you,before and after the sale.

Contact with us:
Email: lasermakis@mail.com ΑΤΗΕNS -ST. ADMITOU 2-4, GREECE
tel.0030-6932164962

We have experience 20 years in beauty medical equipment range.

We inform you in advance that we shall not answer you if you did

not contact with your name,adress,activity,telephone number.
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INFORMATIONS ENGLISH
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