
Toda a energia da luz 
direta à sua pele

Terapia Fotobiológica de Regeneração dos Tecidos que 
proporciona uma nova dimensão aos tratamentos profissionais, 
pela sua eficácia e o seu caráter não invasivo. 

O FUTURO DA DERMOESTÉTICA



Este inovador dispositivo de terapia fotobiológica está baseado no exclusivo sistema de 
Díodos de Alta Densidade, cuja elevada potência, pureza e ação direta sobre a pele, 
asseguram a máxima eficácia no tratamento.

O QUE É LED-XPERT?
Máscara LED de última geração, de altas performances e amplo espetro de ação, que melhora os 

problemas cutâneos mais comuns de forma segura, rápida e com resultados desde a 1ª sessão. 

COMO ATUA?
Esta técnica baseia-se na estimulação, através da luz, dos processos naturais de que a própria pele 

dispõe para REGENERAR-SE, REPARAR-SE e OTIMIZAR-SE.

TECNOLOGIA LED ÚNICA NO MERCADO
MAIOR PODER DE ATUAÇÃO E AMPLA VERSATILIDADE

Muito superior e com resultados 
excecionais em comparação com 

qualquer máscara LED do mercado. 

Por estas razões é mais eficaz do que outros 
tipos de tratamentos de FOTOTERAPIA.

HIGH DENSITY DIODE
TECHNOLOGY

+ de 2.400 Díodos de elevada potência e pureza  
Atuam diretamente nas células cutâneas. (Mais quantidade do que qualquer máscara do mercado).

Material flexível efeito “segunda pele”
Devido à sua proximidade, realiza uma ação mais direta sobre a pele que absorve toda a 

energia dos LED’s, sem perdas. (Mais próxima à pele do que qualquer outra máscara 
do mercado).

LEDs quadricolor desfocados   
· DIFERENTES AÇÕES NA MESMA TERAPIA graças à fusão dos LEDs Quadricolor. 
O efeito regenerador da luz vermelha participa em todas as terapias, acrescentando 
valor à terapia escolhida. 

· LEDS DESFOCADOS que permitem um maior ângulo de irradiação. 
A luz LED propaga-se de uma forma mais homogénea e ampla sobre a pele.

2 áreas independentes de tratamento:
MAIS DE UM OBJETIVO POR SESSÃO. A sua extensa superfície de ação 
disposta em 2 peças permite tratar 2 áreas de forma separada. Rosto e Pescoço/
decote (única no mercado)  

· Cada peça pode atuar durante a sessão com um programa diferente, 
personalizando o tratamento. 

·  A peça pescoço/decote, ao ser mais ampla, pode adaptar-se a outras zonas 
corporais, como as costas, o abdómen, as mãos... ajustando-se às 
necessidades concretas do cliente.

Comodidade e facilidade de utilização: Dispositivo 
prático, portátil e fácil de usar.

Fabricado em Espanha. Dois anos de garantia.



VERMELHO:  

Anti-Idade 
PÚRPURA: 

Imperfeições 
LUZ AZUL:  λ 420 ±10 nm

Trava o desenvolvimento das bactérias responsáveis da 
acne. Pele mais lisa e mate.

+ LUZ VERMELHA: λ 630 ±10nm
 Efeito regenerador.

LUZ VERMELHA: λ 630 ±10nm 
Efeito regenerador.

Estimula os processos naturais de rejuvenescimento da 
pele: Produção de colagénio e elastina, melhoria de linhas 

e rugas e da elasticidade da pele. 

VERDE:

Hiperpigmentações  
LUZ VERDE: λ 530 ±10nm

Reduz as manchas e evita o seu aparecimento, aclara e 
homogeneiza o tom. Ilumina. 

+ LUZ VERMELHA: λ 630 ±10nm
 Efeito regenerador.

LARANJA:  

Sensibilidade  
LUZ AMARELA: λ 580 ±10nm

Reduz vermelhidões e aumenta o umbral de tolerância. 
Pele apaziguada e descongestionada.

+ LUZ VERMELHA: λ 630 ±10nm
 Efeito regenerador.

4 Cores  
4 Soluções eficazes



www.germaine-de-capuccini.com

VANTAGENS LED-XPERT
A SOLUÇÃO MAIS CÓMODA E VERSÁTIL 

NO CAMPO ESTÉTICO

Ajuda a sofisticar e aumentar a eficácia  
dos tratamentos Germaine de Capuccini:

•	 Perfeita	 sinergia	 com	 princípios	 ativos.	 Cada terapia está associada 
aos seus produtos de tratamento. A pele, preparada para receber as 
propriedades da luz, melhora a absorção e a metabolização dos ativos.

•	 Um	acrescento	ao	 tratamento:	uma mais-valia que permite aumentar o 
seu preço sem ocupação de tempo da profissional. (Free Hand).

Altamente rentável
 Amortização rápida do dispositivo. 

Versátil
Vasta gama de aplicações e possibilidade de combinação com outras tecnologias 

ou cosméticos.

Resultados a curto e longo prazo: visíveis desde a 1ª sessão 
Os melhores resultados obtêm-se 2 semanas após a finalização do tratamento. 

Experiência relaxante
Técnica sem dor, não invasiva, agradável e sem necessidade de recuperação.

Coadjuvante
Perfeitamente combinável com outras técnicas para aumentar a eficácia ou 
ajudar a recuperar a pele. Alternar sessões com Dermatech Pen, Pós-Cirurgias, 

Pós-Peeling...

Tratamento para qualquer época do ano

Sem contraindicações

Eficácia garantida pela medicina moderna

Um sucesso garantido
Uma modalidade terapêutica prometedora, de plena atualidade e com muito 

futuro, inclusive em terapias de recuperação.


