Mitä on LED-valohoito?
LED-hoidot ovat turvallisia, ihoa
luonnollisesti uudistavia ja lääketieteellisesti tutkittuja
hoitoja, jotka sopivat useimmille.
”Maagisena valona” tunnettu
LED-hoito on nopea ja tehokas
tapa hoitaa ja uudistaa ihoa.
Fotonien avulla stimuloidaan
ihosoluja ihotyypin mukaisella
hoito-ohjelmalla.Valoenergia
siirtyy iholla soluenergiaksi.

NÄKYVIÄ TULOKSIA LED-TERAPIALLA
Fotodynaamista ihonhoitoa tehokkaasti ja turvallisesti • Kaikille ihotyypeile

ACNE • SEKAIHO • ROSACEA • PERIORAALIDERMATIITTI

VIOLETTI
420 nm

Yhdistämällä punaiset ja siniset fotonit saadaan violetti valo, joka on tehokas aknen
hoidossa ja arpien parantamisessa. Sininen valo tappaa Propioni Bacterium Acnes
-bakteereita vaikuttamalla niiden valoherkkiin molekyyleihin, ja tulehdus rauhoittuu.
Myös ruusufinni- ja perioraalidermatiittiasiakkaat hyötyvät hoidosta.

Matalatehoinen, puhdas
säteily aiheuttaa biologisia
reaktioita ihon fotoreseptoreissa
toivottujen lopputulosten
aikaansaamiseksi.
LED-valohoito ei polta ihoa
eikä vaadi toipumisaikaa! Se
ei myöskään rusketa ihoa, eikä
valolla voida vahingoittaa
sisäelimiä. Kyseessä ei ole
laservalo.

Kenelle hoito sopii?

PUNAINEN
630 NM

LED-terapia soveltuu kaikille
ihotyypeille niin kasvojen,
vartalon kuin hiuspohjan
hoitoon kaikkina vuodenaikoina.

ANTI-AGING • FOTONUORENNUS • IHON UUDISTAMINEN
Punainen valo lisää ihosolujen aktiivisuutta ja aineenvaihduntaa. Se stimuloi
verenkiertoa, kollageeni- ja elastiinisynteesiä ja parantaa näkyvästi ihon sävyä,
kun pigmenttiäiriöt tasoittuvat.
Punainen valo palauttaa ihon kuntoa ja nopeuttaa ihon uudistumista sekä palautumista
esim. happokäsittelyn jälkeen. Valo kiinteyttää ihoa, parantaa sen elastisuutta ja minimoi
juonteita. Tuloksena välittömästi heleämpi, kuulaampi ja ja paremman näköinen iho.

Miten usein hoitoja
voidaan tehdä?
LED-hoitoa voidaan tehdä
jopa 1-2 kertaa viikossa, kun
hoitoaika on 15-20 min.
Parhaisiin tuloksiin päästään
sarjahoidoilla 1-2 x viikossa 4-8
kertaa. Hoidot ovat täydellisen yhteensopivia BD Medical
-ihonhoitosarjan tuotteiden
kanssa. Laitetta voidaan
käyttää myös muidenkin
laitteiden, kuten esim. timanttihionta-, ultraääni-, korkeataajuusja rf-hoitolaitteen kanssa.

SININEN
415 NM

ATOPIA • COUPEROSA • ÄRTYNYT IHO • ACNE
Rauhoittava ja punoitusta vähentävä valo on omiaan atooppisen, tulehtuneen
ja couperosaihon hoitoon.
Sininen valo on antiseptinen, ja jo muutamalla hoitokerralla voidaan tehokkaasti hoitaa
aknea sen aktiivisessa vaiheessa. Sininen valo tasapainottaa talin tuotantoa, ja tulehdus
ihossa vähenee.

