VEEL GESTELDE VRAGEN
Voor wie is een LED-licht behandeling geschikt?
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Het LED masker is geschikt voor elke leeftijd en voor alle
huidtypen. De behandeling wordt niet uitgevoerd tijdens de

THERAPY

zwangerschap of bij mensen met epilepsie.
Is het LED-licht veilig?
Het LED-licht is een bewezen veilige behandelmethode en
beschadigt of bruint uw huid niet. LED-licht bevat geen
schadelijke UV-straling.
Is het licht schadelijk voor mijn ogen?
Het LED-licht van het masker is bewezen ongevaarlijk voor uw
huid en ogen. U kunt een geringe warmte-sensatie ervaren
als u het masker op heeft; het licht activeert de huidcellen
waardoor uw huid warm kan aanvoelen. Het licht kan wel als
fel ervaren worden. Daarom is het aan te raden de ogen altijd
dicht te doen tijdens de behandeling. Een speciale eye-pad
wordt meegeleverd om de ogen af te dekken.
Wat kan ik van een Déesse LED-behandeling verwachten?
Al direct na de eerste behandeling worden de resultaten
voelbaar. Uw huid wordt gladder en is beter gehydrateerd.
Afhankelijk van uw huidtype en huidstructuur wordt een serie
van behandelingen geadviseerd om het gewenste resultaat te
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bereiken. Herhaald behandelen activeert uw lichaam om de
collageen productie te verhogen. Meerdere behandelsessies
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zorgen bovendien voor een langer zichtbaar effect.
Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Dat varieert per persoon. Gemiddeld zijn er 6 tot 10 behandelingen nodig voor het gewenste resultaat. Dit hangt onder
meer af van uw leeftijd, uw huidtype en de conditie van uw
huid. De resultaten worden per behandelsessie opgebouwd en
uw huid verbetert gaandeweg.
Telefoon: +31 (0) 485 330388
Adres: Gildekamp 14, 5431 SP Cuijk
info@suremedical.nl • www.suremedical.nl

HUIDVERBETERENDE LED-LICHTTHERAPIE
LED-lichttherapie is een natuurlijke en veilige schoonheidsbehandeling voor huidverjonging en algemene huidverbetering. Daarnaast is LED-lichttherapie doeltreffend bij
veel huidaandoeningen zoals pigmentatie, acne, rosacea,

Blauw
415 Nm

psoriasis, roodheid en een geïrriteerde huid.

Groen
520 Nm

Rood
630 Nm

Near Infrared
830 Nm

RESULTATEN

LED-lichttherapie is een klinisch bewezen, medisch erkende

• Vermindering van fijne rimpels

behandelmethode geschikt voor alle leeftijden, huidtypes

• Bevordert de collageenproductie

en huidtinten. De behandeling is niet-invasief en pijnloos.

• Bestrijdt de bacteriën die acne veroorzaken
• Bevordert natuurlijke cellulaire activiteit van de huid

WAT IS LED-LICHTTHERAPIE?

• Verbetert huidstevigheid en elasticiteit

LED staat voor Light Emitting Diode. LED’s zijn kleine lampjes

• Vermindert hyperpigmentatie

die licht afgeven in verschillende kleuren, ook wel golflengtes

• Bevordert de wondheling

genoemd. De verschillende kleuren hebben allemaal hun

• Bevordert de lokale bloedsomloop

eigen specifieke functie. Iedere golflengte bereikt een bepaalde diepte in de huid en kan daardoor heel gericht veel

FUNCTIE VAN DE GOLFLENGTES

VOORDELEN

verschillende huidproblemen behandelen.

Het Déesse PRO LED Masker combineert 4 verschillende

• Minimale warmte, geen risico op thermische
verbranding of huidschade

golflengtes om meerdere processen in de huid te beïnvloeden.
WAAROM DÉESSE?
Veel LED-maskers hebben een te lage output (afgifte van
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energie in de huid), waardoor resultaat tegenvalt of uitblijft.
Het Déesse PRO LED Masker heeft maar liefst 770 krachtige
LED lampjes. Het masker werkt op het lichtnet waardoor de
intensiteit tijdens de behandeling continu is en niet terugloopt.
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• Kan het hele jaar door toegepast worden

• Zichtbaar resultaat
cellulaire brandstof (ATP) waardoor de cel beter kan functioneren.
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GOLFLENGTES DÉESSE PRO LED MASKER
PURIFYING
Blauw Licht (415Nm)

BRIGHTENING - PIGMENTATION
Groen Licht (520Nm)

REJUVENATING - ANTI-AGING
Rood licht (630Nm)

Near Infrared Light
(830Nm) Te combineren in alle behandelingen

• Heeft krachtige antibacteriële werking

• Kalmeert de gevoelige, geïrriteerde huid

• Verhoogt productie van collageen en elastine

• Herstelt beschadigde huidcellen

• Vernietigt de P.acnes bacterie

• Vermindert bestaande pigmentatie

• Vermindert fijne lijntjes

• Bevordert de bloedcirculatie

• Reguleert de natuurlijke olie-

• Verbetert de huidteint

• Verbetert de huidtextuur en huidteint

• Bevordert genezing en uiterlijk van littekens

• Neutraliseert, balanceert en kalmeert

• Verhoogt de natuurlijke huidhydratatie

• Verhoogt de huidelasticiteit

• Zeer effectief bij behandelen van

• Stimuleert de bloedsomloop en lymfevaten

• Verbetert de cellulaire structuur, maakt de huid sterker en dikker

en talgproductie
• Verbetert de huidtextuur van de
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roodheid -inclusief rosacea
• Herstelt optimale celfunctie
(Speciaal bij huidveroudering rondom de ogen)

acne gevoelige huid

• Helpt bij zwelling en inflammatie
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