
Παρουσίαση
Η μάσκα ομορφιάς υπήρξε ένα από τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης του δέρματος, 
ευρέως αποδεκτή από το κοινό. Με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι 
άνθρωποι δεν περιορίζονται πλέον στη χρήση γενικής φαρμακευτικής φροντίδας στη 
φροντίδα του δέρματος, και σήμερα η πιο δημοφιλής φροντίδα δέρματος στον κόσμο δεν 
είναι άλλη από τη μη επεμβατική.
Διεθνείς ιατρικοί οργανισμοί επιβεβαίωσαν τη χρήσιμότητα συγκεκριμένων μηκών 
κύματος φωτός. Μέσω της άμεσης επαφή , μπορεί να ενισχύσει τη ζωτικότητα του ιστού 
του δέρματος για να το βελτιώσει θεαματικά. Το παραδοσιακό μεγάλο φάσμα φωτονίων 
που χρησιμοποιείται συνήθως είναι εξαιρετικά, ακριβό, που ξεπερνά σημαντικά την 
συνηθισμένη κατηγορία καταναλωτών. Γνωστό ως φωτοθεραπεία LED «μαγικού φωτός», 
το όργανο μάσκας παρουσιάζεται με μια βιολογικά ενεργή τεχνολογία ψυχρού φωτός μια 
κορυφαία αισθητική τεχνολογία, που δεν παράγει θερμότητα και με καθαρό φως ενεργεί 
με τεχνολογία χαμηλής αφής για τη φροντίδα και τη θεραπεία του δέρματος.
Με απαλό φυσικό, αποτέλεσμα και χαμηλό κίνδυνο, χωρίς παρενέργειες και άλλα 
προβλήματα, είναι ειδική κατασκευή κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.

1. Περιγραφή της μάσκας
Το όργανο φωτοθεραπείας με LED φωτοθεραπείας κάνει χρήση της φωτοδυναμικής 
θεωρίας, ενεργοποιώντας βαθιά τα κύτταρα, έτσι ώστε το δέρμα να μεταβολίσει καλύτερα. 
Αφού το φως απορροφηθεί από το δέρμα, η ελαφριά ενέργεια μετατρέπεται σε 
ενδοκυτταρική ενέργεια, χαλάρωση και ενίσχυση των τριχοειδών αγγείων και φωτοχημική 
αντίδραση του δέρματος - ενζυματικές αντιδράσεις- αυξάνοντας την δραστηριότητα καθώς 
το κύτταρο "σωματοφύλακας" και "καθαριστικοί παράγοντες"  (Καταλάση) και η 
δισμουτάση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (SOD) δραστηριοποιούνται με αποτέλεσμα, 
αύξηση της αποσύνθεσης  παραγωγής ATP κυτταρικής ενέργειας (ATP), προώθηση του 
μεταβολισμού και της σύνθεσης των κυττάρων, αύξηση του περιεχομένου γλυκογόνου και 
πρωτεΐνης, που διεγείρει πέντε φορές περισσότερο κολλαγόνο, διεγείροντας την έκκριση 
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) και του αλκαλικού συνθετικού αυξητικού 
παράγοντα (BFGF).

Οι ίνες κολλαγόνου και οι ελαστικές ίνες αναδιατάσσονται, μπλοκάροντας και 
εξαλείφοντας το σχηματισμό μελανώματος, επιταχύνουν την ανάπτυξη των κυττάρων 
και την κυκλοφορία του αίματος, διεγείρουν το κολλαγόνο των ιστών των ινών, 
αυξάνουν την ελαστικότητα του δέρματος, επιδιορθώνουν τη γήρανση του δέρματος 
της ακμής του δέρματος, ξεθωριάζουν τις δυσχρωμίες, βελτιώνουν τη σφριγηλότητα 
και ανακουφίζουν απο τα συμπτώματα της έκθεσης στον ήλιο.

2.Επιδράσεις της μάσκας

Η μάσκα χρησιμοποιεί την αρχή της ακτινοβόλησης φωτός, είναι ασφαλής και 
απλή και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να την περιποίηση του δέρματος του 
προσώπου. Είναι μια ουσιαστική λύση για τη λεύκανση, και τα προβλήματα 
γήρανσης του δέρματος, Σκοπός: να βελτιώσουμε τα κύτταρα. Βελτίωση του 
μεταβολισμού των κυττάρων, της έκκρισης του κολλαγόνου του δέρματος σε 
λευκούς και ινώδεις ιστούς για να γεμίσει, να επιταχύνει την κίνηση του αίματος, 
να βελτιώσει τον όγκο του δέρματος, να βελτιώσει την επιδερμίδα, τις θαμπές 
περιοχές, έτσι ώστε να επιτευχθεί λεύκανση, αναζωογόνηση του δέρματος, να 
απαλείψει ρυτίδες, κηλίδες και άλλα δυσάρεστα προβλήματα. Η μάσκα 
αναβαθμίζεται με βάση την αρχική τεχνολογία, χρησιμοποιώντας 7 διαφορετικά 
χρώματα κρύου φωτός, δηλαδή κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, μοβ, μπλε και 
φως λέιζερ. Κάθε φως έχει διαφορετικό αποτέλεσμα, αντιμετωπίζοντας 
διαφορετικά προβλήματα δέρματος. Μία μάσκα, μια ποικιλία εφαρμογών, πρακτική 
και προσιτή

Μώβ φώς
Είναι διπλό κόκκινο και μπλε φως, το οποίο συνδυάζει δύο εφέ φωτοθεραπείας. 

Ιδιαίτερα έχει καλή επίδραση στην επιδιόρθωση της ακμής.

Καθαρό μπλέ φως

Κιτρινο φώ;
Ειδικά επεξεργασμένο μήκος κύματος 5 9 0 nm, βελτίωση της ανταλλαγής 
οξυγόνου στα κύτταρα, με τα κύτταρα του δέρματος για την αναπλήρωση της 
ενέργειας τους, την αποσύνθεση της χρωστικής, την προώθηση της λεμφικής 
παροχέτευσης, τη βελτίωση του τραχιού δέρματος, τις ρυτίδες, τη θεραπεία της 
ερυθρότητας του δέρματος, πυρετό, βρύα κ.λπ. , ενισχύουν την ανοσία.

Μπορεί σταδιακά να ενισχύσει την κυτταρική ενέργεια, 
και να βελτιώσει τον μεταβολισμό.

Φώς λέιζερ (λευκό):
Διεισδύστε στο δέρμα βαθιά, επιταχύνει τον ενεργό μεταβολισμό των ιστών, 
αποσυνθέτει τα σημεία δυσχρωματοψίας, βελτιώνει την εμφάνιση λεπτών 
γραμμών και της χαλάρωσης του δέρματος

Λεύκανση

Αντιγήρανση

Αφαίρεση ακμής

Αντιρυτιδικό

Σύσφιξη

Ενυδάτωση

Πράσινο φώς

Μπλέ φώς

Κοκκινο φώς

φόρτιση

Κόκκινο κατά τη φόρτιση, πράσινο κατά την πλήρη φόρτιση, 
χρόνος φόρτισης 4-5 ώρες

Προσομοιώνει την παραγωγή κολλαγόνου. Το κολλαγόνο είναι μια βασική πρωτεΐνη 
που χρησιμοποιείται για την επιδιόρθωση του κατεστραμμένου ιστού 
και για την αντικατάσταση του παλιού ιστού Eξαιρετικό για τις λεπτές γραμμές 
και θα βοηθήσει επίσης στη μείωση των μεγάλων πόρων

Τα βακτήρια στην ακμή περιέχουν πορφυρίνες; το μπλε φως μπορεί να 
σκοτώσει τις πορφυρίνες λόγω της μεγάλης συγγένειας με το μήκος κύματος. 
Το μπλε φως έχει επίσης ηρεμιστική δράση που είναι πολύ αποτελεσματική για 
υπερευαισθησία

Η ισορροπία του πράσινου φωτός μπορεί να εξισορροπήσει το χρώμα της 
χρωστικής, να μειώσει τις λεπτές γραμμές, τη γήρανση , την θρέψη του 
δέρματος, να επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης της πληγής και να ελαφρύνει 
την ουλές



3. Χρήση
1. Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου, αφήνοντας το νερό να στεγνώσει με 

φυσικό τρόπο ή απαλά σκουπίστε με απορροφητική πετσέτα το νερό στο δέρμα 

του προσώπου (να μην πιέζετε με μια παχιά πετσέτα προσώπου, αυτό θα 

οδηγήσει σε μεγάλους πόρους ή τραχύ δέρμα)

2. Βγάλτε τη μάσκα, βάλτε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της ελαστικής 

ταινίας, βγάλτε το κουτί ελέγχου ισχύος, συνδέστε τη μάσκα στο καλώδιο 

τροφοδοσίας στο άνοιγμα του κουτιού ελέγχου ισχύος.

3. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Βλέπετε τις ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας 

και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ON / OFF.

4. Πατήστε το πλήκτρο COLOR για να επιλέξετε τον τύπο των φωτονίων

(χρώματα: κόκκινο, μπλε, πράσινο, μοβ, κίτρινο και απλό).

Πατήστε το πλήκτρο TIME για να επιλέξετε τον χρόνο εργασίας (συνιστάται 15-30 

λεπτά), ανάλογα με τις μεμονωμένες ανάγκες. Προσπαθήστε να μην κοιτάτε πολύ 

στην πηγή.

E n e r g y + και E n e y g y - μπορείτε να επιλέξετε την ένταση του φωτός.

5. Η μάσκα που εκπέμπει φως καλύπτει το πρόσωπο και στις δύο πλευρές, 

ρυθμίστε τη στενότητα της ζώνης για να ασφαλίσετε τη μάσκα. (Φορέστε την 

μάσκα. Το φως μπορεί να ρυθμιστεί στο πιο αδύναμο, να ολοκληρώστε την 

ρύθμιση εφαρμογής. Μετά να ρυθμίστε την ένταση του φωτός)

6. Συνιστάται να βρείτε έναν άνετο καναπέ ή κρεβάτι, να κλείσετε τα μάτια σας 

και να απολαύσετε την ήρεμη και άνετη διαδικασία ομορφιάς. Μην διαβάζετε 

βιβλία, μην παρακολουθείτε τηλεόραση και παίζετε υπολογιστή ταυτόχρονα κατά 

τη χρήση της μάσκας.

7. Η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με  προϊόντα περιποίησης του 

δέρματος. Μετά τον καθαρισμό του προσώπου, βάλτε τα προϊόντα περιποίησης 

του δέρματος ή μια μάσκα μίας χρήσης απλωμένα ομοιόμορφα στο πρόσωπο, και 

τέλος στερεώστε τη μάσκα στο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας κόκκινο φωτισμό

4.Προφυλάξεις
1. Αποφύγετε τα μάτια να έρχονται σε επαφή με το τμήμα πηγής φωτός ή να 
παρακολουθείτε την πηγή φωτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να 
κρατήσετε τα μάτια σας κλειστά, εάν αισθάνεστε ότι το φως είναι πολύ δυνατό,  ή 
χρησιμοποιήστε βαμβακερά ύφασμα, η γυαλιά για κάλυψη.
2. Ποιοτικά συστατικά μάσκας μίας χρήσης ή φυσικά προϊόντα λεύκανσης ακμής 
βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση.
3. Λόγω του υλικού της μάσκας, η συσκευασία είναι πιθανό να έχει περίεργη 
μυρωδιά. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και η μυρωδιά θα εξαφανιστεί σύντομα.
4. Η μεμβράνη φωτισμού μέσα στο κύκλωμα και το φως LED, δεν μπορούν να 
συμπιέσουν, δεν διπλώνονται, ούτε δέχονται βάρος.
5. Όταν το χρησιμοποιείτε πριν πάτε για ύπνο, τοποθετήστε το πίσω στο κουτί ή 
τουλάχιστον απομακρύνετε την συσκευή από το κρεβάτι.
6. Μην βρέχετε τη μάσκα με νερό. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί ( η ελαστική ταινία 
μπορεί να πλυθεί).
7. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά διαλύτες για τον καθαρισμό της μάσκας.
8. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο.

Απαγορεύστε τη χρήση

Σε Έγκυες γυναίκες, παιδιά, επιληπτικούς ασθενείς, θυρεοειδικούς ασθενείς 
ή με χρήση φαρμάκων θυρεοειδούς Ατομα με ελαφριά αλλεργία ή φάρμακα 

αλλεργίας  άτομα πού χρησιμοποιούν τετοια φάρμακα, άτομα με 
τραυματισμό στο δέρμα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσφορίας, ρωτήστε 

έναν γιατρό σύμφωνα με τις οδηγίες.

(συνιστάται χρήση γενικά 15-30 λεπτών). Απενεργοποιήστε τη μάσκα και, στη 

συνέχεια, αφαιρέστε τη μάσκα, καθαρίστε την για την επόμενη χρήση. 

Συμβουλές: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τις 

διαφορετικές ανάγκες. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ξανά τρία φωτόνια 

συνεχώς. Σύμφωνα με μεμονωμένες περιστάσεις, γίνεται αποδεκτή η συνεχής χρήση 

διαφορετικής ομορφιάς φωτονίων

Yellow light Purple light Clear blue light Laser light (white)

Red light: Blue light: Green light:


