Zdravější kůže mladistvější vzhled

Zmírňuje příznaky stárnutí,
napíná kůži, hojí tkáně.

ZDRAVĚJŠÍ KŮŽE - MLADISTVĚJŠÍ VZHLED
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Zdravější kůže - mladistvější vzhled
Nové zařízení Lumi8 je výkonným systémem intenzivního světla LED,
který je určen k ošetřování obličeje. Zařízení Lumi8 využívá
"buněčného kódu" přenášeného patentní světelnou energií k
omezení příznaků stárnutí, což je umožněno řízením a obměnami
intenzity, vlnové délky, časových intervalů, pulzace a cyklu
energetických vln světelných diod LED.
Zařízení Lumi8 dodává kožním buňkám čisté světlo (světelnou
energii) bez tepla. Světelná energie stimuluje v kožních buňkách
proces syntézy, jehož výsledkem je omlazení buněk a zpomalení
stárnutí. Osm (8) přednastavených programů umožňuje jednoduché
použití a výtečné estetické výsledky.

Metoda
Technologie světelné stimulace je lékem proti stárnutí, synergií
modulačních a stimulačních procesů využívajících světelné energie v
kombinaci, která je obdobou fotosyntézy u rostlin. Intenzivní světlo
diod LED působí na kožní buňky, čímž stimuluje jejich schopnost
reakce. Výhodou použití intenzivní světelné energie LED je, že tento
postup vytváří čistou světelnou energii, avšak neprodukuje žádný
tepelný efekt, a tudíž ani žádné tepelné poškození.
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Světelná vlnová délka 590 nm účinně povzbudí a
stimuluje tvorbu kolagenu a zároveň potlačí produkci
nežádoucí mezibuněčné kolagenázy (MMP1), která
odbourává kolagen a snižuje pružnost kůže. Intenzivní
světlo diod LED o vlnové délce 590 nm (žlutá barva)
umožňuje dosažení dvou (2) nejdůležitějších cílů v
omlazování kůže.
1. Zvýšení intenzity tvorby kolagenu.
2. Zpomalení rozpadu stávajícího kolagenu (omezení
množství MMF1).
Zvýšená kapacita produkce kolagenu při vlnové délce
590 nm vylepšuje texturu, hladkost, sílu a mocnost
kůže. Žluté světlo zařízení Lumi8 samo o sobě zaručí
optimální výsledky a vylepší také konečné výstupy
ostatních ablačních či termálních ošetření založených
na použití světla.

Stimulace, hojení a obnova tkání
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1. Urychluje proces hojení tkání, neboť zajišťuje přechod od
regeneračních fází k fázi rozrůstání.

1. Accelerates the tissue healing process by progressing the recovery
stages to the prolipherative phase.

2. Zpomaluje rozpad stávajícího kolagenu omezením tvorby
MMP1 (vyvolané tepelným šokem či ultrafialovým zářením).

2. Delays the breakdown of existing collagen by reducing the
production of MMP1 (induced by heat-shock and UV rays).

Detoxikace
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The Lumi8 utilizes P-NIR (Proprietary Near Infra Red) to effectively

to detoxify and to relieve swelling.

Globální estetické řešení

ZMÍRŇUJE PŘÍZNAKY STÁRNUTÍ, NAPÍNÁ KŮŽI, HOJÍ TKÁNĚ
Intenzivní světlo LED a fotodynamická terapie

Funkce zařízení Lumi8, které využívají technologie světelné energie, umožňují ošetřujícím plné využití čisté světelné
energie bez tepla. Ačkoli při ošetřeních intenzivním pulzním světlem (IPL) a laserem jsou nárazově vytvářeny velké
dávky světla, dochází zároveň také k přenosu značného množství tepelné energie, která může způsobit poškození
kožních buněk. Výhodou silných diod LED je bezpečné dodání čisté světelné energie do kožních buněk bez přítomnosti
jakékoli tepelné energie nebo jejích nežádoucích účinků při dlouhodobějším ošetřování — to vše v souladu s holistickou
metodologií. Programy zařízení Lumi8 také umožňují ošetřujícímu kombinaci vybraných fotosensitizující prostředků (PDT
= fotodynamická terapie) se světelnou energií Lumi8 za účelem zvýšení rozsahu specifických výsledků ošetření.

Technologie

Jedinečná kombinace technických parametrů zařízení Lumi8 umožňuje tvorbu signálů vhodných pro efektivní vyvolání kladné
odezvy v kožních buňkách. Světelná energie buňky sama o sobě v omezené míře stimuluje. Díky použití programů, které
využívají budivých účinků světla, a různých kombinací světelných nastavení obměňuje systém zařízení Lumi8 výsledky ošetření
pomocí vysílání různých signálních kódů, které jsou světelnou energií přenášeny do buněk.
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Energetický vlnový cyklus

Technologie Lumi 8 obsahuje patentní vlnový cyklus energie, který umožňuje odvedení výtečných výsledků
zajištěných dodáním čisté světelné energie s obměnami pulzního cyklu a dosažení maximální buněčné stimulace.
Účinnost ošetření u jiných světelných systémů LED, jejichž součástí není patentní vlnový cyklus Lumi8, může v
důsledku opakovaného vystavení kůže světlu klesat, neboť kožní buňky se časem přizpůsobí a začnou stimulaci
odolávat. Za účelem překonání tohoto biologického odporu jsou do pulzních cyklů a intenzity energie v průběhu
každého ošetření zařízením Lumi8 zaváděny náhodně naprogramované variace s řízeným načasováním.

Globální estetická řešení
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Výhody přímého školení společností Sybaritic

Používání systému Lumi8 je snadné a ošetřování s jeho pomocí nevyžaduje účast další technicky vzdělané
osoby, což značně snižuje náklady na přímou rentabilitu. Všechny ošetřovací protokoly doporučují
několikanásobné ošetření zařízením Lumi8, což zaručuje vysoké výnosy z ošetřování, dobrou ziskovost a
udržení stálých klientů. Výsledky dosahované v oblasti zmírňování příznaků stárnutí jsou kumulativní a trvalé,
což vede ke spokojenosti klientů, proto představuje Lumi8 moudrou investici do kosmetického vybavení.

Technická specifikace
Superintenzivní světelné
diody SI LED
Vlnová délka

Energetický tok
Pulzní kmitočet
Intenzita výkonu
Energetické vlny
Délka ošetření
Plocha povrchu LED
Přednastavené programy
Vzduchové chlazení tváře
Technologie LCD
Jazyky

Profesionální podvozek
Energetické požadavky

334 LEDs – 30 mA
(627 Červená LED, 627 Žlutá LED, 80 NIR)
+/- 4 nm Žlutá, 630 nm +/- 3nm Červená,
patentní NIR
Proměnlivý, max. 126.66 Joulů/cm 2
Až 100 Hz
Proměnlivá, až 100%
Nastavitelné cykly 1 s – 30 s
30 minut (různá)
775 cm2
Osm (8) přednastavených programů
Dva (2) mikrocirkulační chladicí ventilátory
Dotyková obrazovka z tekutého krystalu
Devět (9): angličtina, španělština, ruština,
francouzština, japonština, němčina, čínština,
korejština, arabština
Přenosný, stabilní s nastavitelným ramenem
110 v/220 V 50-60 Hz 12 v/8 A
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Specifications & Education

Jsme také vzdělávací společností. Náš personál složený z profesionálních kosmetických a zdravotnických školitelů
denně předává své zkušenosti v našem tréninkovém institutu, nebo přímo na Vašem pracovišti. Jednou do týdne či
do měsíce pořádáme semináře a četné klinické prezentace. Bez ohledu na to, zda jsou Vaše potřeby začátečnické
či pokročilé, zda oceníte praktické zkušenosti, nové ošetřovací postupy nebo obchodní marketingové tipy,
disponujeme dostatkem vědomostí a zkušeností, které Vám pomohou dosáhnout skvělých výsledků u Vašich
pacientů a úspěchu na trhu.

