
ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΓΙΑ ΑΠΑΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΡΥΤΙΔΩΝ
ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & “ΓΕΜΑΤΑ” ΧΕΙΛΗ



Τι κοινό έχουν οι Angelina Jolie, Scarlett Johansson, 
Kylie Jenner και Megan Fox; 

Σωστά, όλες αυτές οι κυρίες έχουν υπέροχα και όμορφα χείλη. 
Ένα γεμάτο χείλος είναι πιο σέξι.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΥΓΙΗ
ΝΕΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΕΙΛΗ



Η Klissa συσκευή φροντίδας χειλιών με την εξύπνη χρήση
 της τεχνολογίας LED, χρησιμοποιεί την ενέργεια του φυσικού φωτός 

για να “γεμίσει” τα χείλη ώστε να δώσουν την μάχη απέναντι 
στα φυσικά σημάδια

της γήρανσης γύρω από το στόμα



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤHN ΣΥΣΚΕΥΗ KLISSA CARE

Τα χείλη μας έχουν το πιό ευαίσθητο δέρμα. Δέν αξίζουν τίποτα 
λιγώτερο απο την απαραίτητη καθημερινή φροντίδα. 

Συνιστάται ευρέως, να ενυδατώνετε και να απολέπιζετε τα χείλη σας 
σε καθημερινή βάση για να αφαιρέσετε το ξηρό, νεκρό δέρμα. 

Ωστόσο, αυτό δεν αντιμετωπίζει άμεσα το πρόβλημα της μείωσης 
του κολλαγόνου. Με στόχο την τόνωση της παραγωγής κολλαγόνου, 

το Klissa Lip Care μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο κομμάτι 
της καθημερινής φροντίδας.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (6 λεπτά την ημέρα)

Γύρω από τα χείλη για παράδειγμα, οι ρυτίδες σχηματίζουν συχνά 
συναισθηματικές γραμμές (γέλιου, θλίψης). 

Η συσκευή Klissa Lip Care χρησιμοποιεί φως για να διεισδύσει βαθιά 
στο δέρμα και να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου 

και την κυκλοφορία του αίματος στα χείλη. Το φώς που εκπέμπεται 
από τη συσκευή βοηθά στη μείωση των περιφεριακών γραμμών και των ρυτίδων 

που εμφανίζονται γύρω από το στόμα και τα χείλη.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ;

To ερυθρό φως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιδερμίδας. 
Όταν το φως εφαρμόζεται στο δέρμα σας, η επιδερμίδα το απορροφά και 

στη συνέχεια διεγείρει τις πρωτεΐνες του κολλαγόνου.

Περισσότερο κολλαγόνο σημαίνει ότι το δέρμα σας θα φαίνεται πιο λείο 
και φρέσκο, γεγονός που μπορεί να μειώσει την εμφάνιση λεπτών 

γραμμών και ρυτίδων. Το ερυθρό φως LED θεωρείται επίσης ότι μειώνει 
τις φλεγμονές ενώ βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, και προσδίδει 

στο δέρμα υγιή λάμψη.

Πλήκτρο εκκίνησης

Πλήρης κάλυψη των χελιών

Ερυθρό LED φως

Αφαιρούμενο επιστόμιο



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η συσκευή συνδυάζει τόσο το ερυθρό φως όσο και το υπέρυθρο φως, που 
προσφέρουν ισχυρό δυναμικό επούλωσης, επειδή ενσωματώνουν μια σειρά 

θεραπευτικών μηκών κύματος. Αυτά τα μήκη κύματος μπορούν να στοχεύουν 
διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγμα, τα μήκη κύματος κόκκινου φωτός 

μπορούν να διεισδύσουν στο βάθος του δέρματος, προωθώντας την 
παραγωγή κολλαγόνου και θεραπεύοντας, ενώ το υπέρυθρο φως μπορεί να 

διεισδύσει βαθύτερα στον ιστό του σώματος.

Μήκος φωτός της συσκευής  KLISSA

Ερυθρό

Υπέρυθρο

Το κόκκινο και το υπέρυθρο φως μπορούν να διεισδύσουν στο δέρμα 
βαθύτερα από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μήκος κύματος φωτός. 
Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα που προέρχεται 
από αυτήν την κλινική μελέτη διείσδυσης φωτός:

Μηκος κύματος

Επιδερμίδα

Δέρμα

Επιδερμικός ιστός



ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
TOY KISSA LIP CARE DEVICE

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΛΑΓΟΝΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΧΕΙΛΗ ΓΕΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΓΙΗ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συσκευασία περιλαμβάνει

Συσκευή ΚLISSA LIP CARE

USB καλώδιο φορτισης

Σακουλάκι αποθήκευσης

Αφαιρούμενο επιστόμιο

Οδηγίες χρήσης





ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βεβαιωθείτε οτι η συσκευή είναι 
πλήρως φορτισμένη. Η φόρτιση 
διαρκεί απο 2 ώς 4 ώρες

Βεβαιωθείτε οτιτο στόμα σας είναι 
στεφνό και καθαρό

Τοποθετήστε το επιστόμιο σιλικόνης 
στο στόμα σας και ασφαλίστε την 
συσκευή στην θέση της

Εκκινήστε την συσκευή

Κρατήστε την συσκευή στο στόμα για 
6 λεπτά. Μετά τα 6 λεπτά η συσκευή 
θα σβήσει αυτόματα

Αφαιρέστε, πλύντε και στεγνώστε την 
συσκευή. Τοποθετήστε την στο ειδικό 
σακουλάκι μέχρι την επόμενη χρήση



ΒΥ


