
PHOTOCARE  fototerapia światłem LED

PHOTOCARE nr kat. 1638
Specy�kacja optyczna
liczba diód LED 450
selektywny wybór długości światła w poszczególnych panelach

światło czerwone 625 nm
moc  145 mW

światło zielone 530 nm
moc  59 mW

światło niebieskie 470 nm
moc  160 mW

Napięcie zasilania:  230V 50Hz
Maksymalny pobór mocy: 900W

Wymiary:   wysokość regulowana w zakresie od 1115 do 1450 mm
 szerokość 530 mm
 głębokość 580 mm
Waga:     30 kg

Program przeciwzmarszczkowy
Maska WrinkleCare

PRZED                                             PO

Program ujędrniający
Maska LiftCare

Program przeciw przebarwieniom
Maska LightCare

PRZED                                             PO

Program przeciwtrądzikowy
Maska AcneCare

PRZED                                             PO

SlandiCo®, 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 12, tel. 22 7239019
www.sorisa.pl
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Efekty zabiegów Photocare



PHOTOCARE oferuje szeroki zakres krótkich 
i komfortowych zabiegów twarzy wykorzystując 
biostymulacyjne działanie światła Led w 
połączeniu z kosmetykami. W obszarach 
poddawanych zabiegom energia światła 
stymuluje metabolizm komórkowy, 
zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, 
znacząco poprawia jakość i wygląd skóry, 
ułatwia penetrację aktywnych substancji.

Spłycanie bruzd i zmarszczek
W programie przeciwzmarszczkowym wyko-
rzystywany jest stymulujący efekt działania 
światła czerwonego w połączeniu z efektem 
napięcia i rewitalizacji skóry, otrzymywanym 
dzięki działaniu światła zielonego, które dodat-
kowo pobudza syntezę kolagenu. Stosowana 
w zabiegu maska WrinkleCare zawierająca 
m.in. Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) daje 
efekt botuliny.

Usuwanie plam pigmentacyjnych
Połączenie światła czerwonego ze światłem 
zielonym, które ma działanie odżywcze, stymu-
lujące syntezę kolagenu i rewitalizujące. 
Przeznaczona do tego zabiegu żelowa maska 
LightCare zawiera m.in. arbutin, retinol, 
witaminę C i kwas glikolowy.

Zabieg przeciwtrądzikowy
Niebieskie światło o długości 470 nm emitowa-
ne przez PHOTOCARE działa na beztlenowe 
bakterie Propionibacterium Acnes wywołujące 
trądzik, stymulując proces leczenia. Światło dociera 
na głębokość 2 mm aktywując produkcję kolagenu 
i powstawanie cząsteczek tlenu, który niszczy 
bakterie. Działa przeciwzapalnie. W zabiegu 
stosowana jest maska AcneCare neutralizująca 
proliferację bakterii i redukująca procesy zapalne.

Ujędrnianie
W zabiegu wykorzystywana jest kombinacja 
światła czerwonego o działaniu napinającym ze 
światłem zielonym uaktywniającym reakcje 
enzymatyczne, rewitalizującym i regenerującym. 
Efekt ujędrnienia i napięcia skóry jest wzmożony 
dzięki zastosowaniu maski LiftCare zawierającej 
m.in. elastynę, wygładzającej teksturę skóry, 
zwiększającej nawilżenie i przywracającej 
elastyczność.

Nawilżanie
Stymulujące działanie świata czerwonego połączone 
z efektem działania światła zielonego (zwiększenie 
napięcia skóry, rewitalizacja). Maska HydroCare 
zawiera w swoim składzie m.in. kwas hialuronowy  
oraz witaminę E, antyoxydant o znakomitych 
właściwościach nawilżających.

Wybielanie zębów
Dodatkową funcją PHOTOCARE jest wybielanie 
zębów. Zabieg wybielania jest techniką 
stosowaną do przywrócenia zębom ich 
naturalnego koloru, który w miarę upływu 
czasu znika na skutek zmian w strukturze 
mineralnej oraz działaniu czynników 
zewnętrznych takich jak bakterie, żywność, 
kawa, papierosy.
W zabiegu wybielania stosowany jest żel 
carbamide peroxide aktywowany niebieskim 
światłem o wysokiej intensywności.

Wskazania do zabiegów PHOTOCARE:
√  zmarszczki i bruzdy
√  plamy pigmentacyjne
√  trądzik
√  zwiotczenie skóry
√  odwodnienie


