
KIRMIZI: 630mm hücre metabolizmasını hızlandırır.

•LED MASKE KULLANIMI•

• Collagen fibros dokularına etki ederek kan dolaşımını hızlandırır. 

• Anti-aging, anti-oxidan etkiye sahiptir. 

• Kırışıklıkları ve cilt elastikiyetini toparlamaya yardımcı olur.

MAVİ: 415mm iltihap önleyici etkisi ile akne ve bakteri; 
Üretimini mimimuma indirir.

MOR: kırımızı ve mavi ışık kombinasyonudur.
• Akne ve akne izlerinin Onarımında etkilidir.

SARI: Hücre fonksiyonlarının calışmasını teşvik ederek; 
Cilt hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

YEŞİL: Zihinsel rahatlama sağlar, stresi azaltır. 
• Lenfatik etkisi ile ödemi gidericidir.

YEŞİL -MAVİ: Gelişmiş sıralı enerji sayesinde cilt; 
Metabolizmasının daha hızlı çalışmasını sağlar.

BEYAZ: Cildin derin dokuları tarafından penetre olur.

• İnce çizgi ve kırşıklıkları açar, cildi toparlar.   



Led Mask Özellikleri : 

• Led yüz maskesi cilt bakımı tedavi çeşitleri için çok etkilidir. 

Led Mask Kullanıldığı alanlar:

• Cilt yenileyici
• Yüz masajı, 
• Cilt aydınlatıcı
• Cilt Bakımı maskesi 
• Nokta ve sivilcelere neden olan bakterileri öldürmek 

• Akne tedavisi : Bu antimikrobiyal kirişler kullanılarak akne çeşitli 
derecelerde kullanılabilir.
• Photorejuventaion : Genel cilt gençleştirme cilt beyazlatma gibi.
• Ödem Azaltma : Şişlikleri ve ödemleri azaltır cerrahi işlemlerden 
sonra yara izleri kaybolur.
• Kan Dolaşımını Hızlandırır : Botox ve dolgu sonrası şişlik azaltılması 
ve uyarılmasına olanak sağlayarak doğal enjeksiyon etkisi verir. 

• Plastik ameliyat olanlarda kullanılabilir
• Yanlış lazer uygulaması sonrasında oluşan yanıkları tedavide
 uygulanabilir.

• Kimyasal peeling sonrası cilt yenilenmesinde kullanılabilir.
• Güneş ve yaşlanmaya bağlı lekelerde.
• Her türlü doku yenilenmesinde.
• Anti aging / ince kırışıklıklar, sonrası yara iyileşmesini hızlandırmada.
• Kas ve eklem ağrılarında.
• İyileşmeyen deri ülserlerinde.
• Deri tümörleri ve siğillerde.
• Vitiligo hastalığında,
• Dilinde psoriasis olarak bilinen, sedef hastalığında,
• Bazı deri kanserlerinde. Bölgesel olarak kan dolaşımının artırılarak, 
cildin kendini yenileme mekanizmasının tetiklenmesinde, güvenle 
kullanılabilir.  
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LED MASKE VİDEO

Led maske videosunu 
izlemek için yandaki 
QR kodu Android yada 
Apple cihazınıza 
okutmatınız yeterli 
olacaktır.LEDMASKE QR KOD


