bekymret
for rynker?
tænk nyt
Hudfornyelse med laser
Se det i øjnene: ingen hud undgår ældning. Allerede fra
midt tyverne dukker de første linier op omkring øjne og
mund. Bevidstheden herom vokser dag for dag.
Kan du ikke lide hvad du ser ? ... så se lyset i Iluminage.
Første og eneste FDA godkendte Home Beauty
Laser til reduktion af fine linier omkring øjne og mund.

udglattende laser

™

Innovativ laser teknologi stimulerer hudens naturlige produktion
af nye kollagene fibre. Hudens støttende struktur genskabes
indefra, og linierne udglattes markant. Effektiv som en
professionel laser behandling, men sikker at bruge hjemme.

Laserens lys sendes dybt ned
under hudens overflade, der hvor
rynkerne opstår. Det er her i de støttende lag, at kollagen produceres
og laser lyset stimulerer
huden til at øge produktionen.
Når hele området er behandlet,
forbedrer den øgede produktion af
kollagen hudens fasthed, så overfladen udglattes og huden fremstår
sundere, friskere og betydelig yngre.
Præcis behandlingsteknologi udløses
kun når laser håndstykket placeres
korrekt på hudens overflade, så begge
RF flader er i fuld kontakt med huden.
Efter 200 “skud” slukkes laseren automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.
Det innovative håndstykke opsamler behandlingsdata til kundens
personlige online profil, så behandlingsforløbet kan følges tæt.
Kontraindikationer:
- Hudirritation/infektioner/rifter

- Solbrændthed
- Indtagelse af antibiotika
-	Kosmetisk behandling de
første 3 mdr. efter
- Rødme fra tidligere behandling
Forberedelse:
Oplad din laser 4 timer før den tages
i brug første gang. Placer laseren et
sikkert sted, ikke for tæt på vand, hvor
du nemt kan anvende den og nyde
synet af det smukke design. Hver gang
du placerer håndstykket i basen der er
tilsluttet strøm oplades den. Et diskret
blåt lys bliver synligt nederst på indersiden af håndstykket når den oplader.
Anvendelse:
-	Afrens og tør huden af før
behandlingen påbegyndes
-	Aktiver håndstykket ved at trykke
på power knappen i 3 sek.
-	Hvis håndstykket ikke aktiveres i mere
end 30 sek. slukkes den automatisk.
-	Med power knappen kan du
skifte mellem lav og høj intensitet. Start altid på den lave og øg

hvis huden reagerer positivt.
-	Test laseren på underarmen, der er
fri for hår og mørke pletter, inden du
påbegynder behandlingen i ansigtet.
-	Hold hele behandlingshovedet fast
på huden. Når berøringssensoren
godkender den fulde kontakt med
huden leveres først hvidt lys der
indikerer kontakt med huden,
derefter et blåt der behandler
huden i dybden, og en kort tone der
indikerer, at området er behandlet.
-	Efter hvert “skud” løftes behandlings-hovedet fra hudens overflade
og flyttes ca. 1 cm så området
overlappes ganske lidt. Laseren skal
ikke aktiveres mellem hvert “skud”,
den udsender selv lyset så snart, at
der er fuld kontakt med huden.
-	Laseren er skabt til specifikt at
behandle rynkerne omkring øjen
og mund. Opdel disse områder i
4 zoner. Zone A & B er fra øjet og
ned til kindbenet. Dette område
kan kræve op til 40 “skud” på hvert
område - alt efter hvor stort et areal,
du behandler.

Stræk evt. huden ud med 2 fingre,
så får du en mere præcis placering.
-	Området omkring munden og
fra næse-fløjen til mundvigen
kaldes zone C & D. Også disse
zoner kan begge behandles med
op til 40 “skud” pr. område.
-	Når behandlingen er udført
slukkes laseren ved at trykke
på power knappen i 3 sek.
-	Rengør behandlingshovedet med et desinfektionsmiddel og sæt det tilbage i basen.
-	Påfør huden en beroligende
og fugtgivende cremepleje.
- Hvis huden føles varm og den er
rød på de behandlede
områder, er det helt normalt.

iluminage laser specifikation
Bølgelængde:
Høj intensitet:
Lav intensitet:
Behandlingsområde:
Pulsbredde:
Pulsgentagelse:

1440 nm
4 J/cm2 gns. pr. puls
3 J/cm2 gns. pr. puls
7 mm2
60 msek.
Op til 1 Hz
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