MÁSCARA LED
Deixa que as tuas células se renovem com a luz!

Trata-se de um tratamento inovador para
o rejuvenescimento cutâneo com grandes
resultados na hora de refirmar a pele e tonificar os
músculos faciais.
A terapia LED utiliza comprimentos de ondas
específicas de luz que emitem energia que são
utilizadas em muitas aplicações. A máscara facial
com luz LED demonstrou ser eficaz no tratamento
de vários aspetos do envelhecimento da pele.
Muitos estudos demonstraram uma melhoria das
rugas finas, hiperpigmentação e em caso de acne.

FUNÇÕES:
TRATAMENTO NÃO INVASIVO, CÓMODO, INDOLOR E SEM NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO
TRATAMENTO ANTI ACNE, ANTI-IDADE E DE REDUÇÃO DAS MARCAS DO ACNE
UMA BOA ALTERNATIVA AOS MEDICAMENTOS PARA DIVERSOS TRATAMENTOS
MINIMIZA A CICATRIZAÇÃO DAS MARCAS DO ACNE
TRATAMENTO ANTI-IDADE, MINIMIZANDO AS RUGAS

VANTAGENS:
TRATAMENTO MÃOS LIVRES – POSSIBILIDADE DE ATENDER VÁRIOS CLIENTES
FÁCIL MANUSEAMENTO
TRATAMENTO NÃO INVASIVO E TOTALMENTE SEGURO
DESENHO ERGONÓMICO

TRATAMENTO ANTI-IDADE
A luz vermelha do LED incrementa a produção de colagénio até cinco
vezes. Também possui um efeito desintoxicante e drenante, aumenta
o fluxo do sistema linfático, para que os líquidos e proteínas devem ser
eliminadas, o façam de um modo muito mais rápido.
TRATAMENTO MANCHAS
A luz amarela do LED, reduz a vermelhidão (couperose) e a irritação ao
estimular a circulação linfática e iniciar uma recuperação rápida. Com este
tipo de luz tão específica, melhora-se a textura, a resistência, a suavidade
e a qualidade da pele. Também se estimula o sistema nervoso, melhora o
tónus muscular e tecidular, melhora o sistema imunitário e ajuda a relaxar
TRATAMENTO ACNE
A luz azul ativa um foto sensibilizador endógeno conhecido como bactéria
Propinobacterium acne, responsável pela inflação associada ao acne,
destruindo deste modo a bactéria. Reduz a inflamação e proporciona um
efeito de rejuvenescimento geral da pele.
TRATAMENTO MANCHAS SOLARES/IDADE
A luz verde está indicada para ajudar a reparar as peles pigmentadas,
manchas provocadas pelo sol e pela idade, penetrando nas camadas
basais da epiderme. Reduz as linhas de expressão, estimula os nutrientes
e ajuda na regeneração das peles mais maduras.
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