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LED Gezichtsmasker

• 3 in 1, blauw, rood en NIR Led
• Oplaadbaar
• Afstandsbediening/draadloos

Rood licht (625-700nm)
Aanbevolen voor een stralende tint,  
poriën mening, het verminderen van fijne lijntjes, 
verdichting van de huid en preventie van  
veroudering. Rood licht wordt het meest gebruikt 
bij fototherapie. Rood en infrarood zijn ook een  
perfecte combinatie om alopecia te behandelen.

Blauw licht (430-450nm)
Om acne te behandelen en overtollig talg te  
verminderen, desinfecteert en geneest.
Anti-bacterieel., Wordt ook gebruikt om rosacea e 
n een vette huid te behandelen. De blauwe led- 
behandeling wordt ook aanbevolen om ontstekingen 
en irritaties te verlichten. 

Infrarood (800-950nm)
Aanwezig in talrijke studies die inherent zijn aan  
fotomodulatie, gaat dit diep in de dermis aan de 
rand van de epidermis om cellen te activeren. 
Naast rood is infrarood bijzonder effectief voor 
antiverouderingsbehandelingen en in geval van 
haaruitval.

Nabij infrarood LED
Een van de kerntechnologieën van het masker is 
NIR LED, dat collageen activeert door de huidlaag 
van de huid binnen te dringen.
Het wordt het levenslicht genoemd dat helpt met 
het verbeteren van de huid in verschillende vormen
Het licht is met het blote oog niet te zien, alleen met 
een speciale camera.

Golflengte (nm) Penetratie (mm)
400-450 nm  0,5 - 1 mm
600-650 nm   ± 1 .O - 2.0 mm
650-750 nm  2.0 mm
750-940 nm  3.0 mm
950-1100 nm  1.0 mm
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Bescherm uw ogen comfortabel tijdens het dragen.

Kan in het dagelijks leven worden gebruikt met een open 
gezichtsveld. Metgeïntegreerde siliconen-beschermer.

Verstelbare boven- en onderkaak volgens gezichtsgrootte

Volledige draadloos. 
Gemakkelijk te gebruiken zonder kabels

Gebruik één knop voor het instellen van modus en tijd

Productnaam  LED-therapiemasker
 LED Aantal.   Osram 120 stuks (waterdicht, stofdicht) 40 stuks Blauw licht 

40 stuks ROOD licht 40 stuks NIR licht
Voorzien van  Ingebouwde batterij, Met afstandsbediening
Gewicht  Ongeveer 314 g
Batterij   3.7V / l000MAH lithium-polymeerbatterij 
   5V lA, kan worden opgeladen via computer en powerbank
Materiaal  ABS en siliconen
Formaat  190 * 108 * 188 mm



WWW.BEAUTYCAREEMMEN.NL

Hoe te gebruiken

1 Opladen voor gebruik.

2  Maak de huid schoon en smeer de huid 
met verzorgingsproduct in.

3  Zet het masker aan, zet het masker op 
en verstel deze naar wens.

4  Verwijder het plastic tussen de batterij van 
de afstandsbediening om er gebruik van te 
kunnen maken.

Mode

Rood 5 min.

Rood 10 min.

Blauw 5 min.

Blauw 10 min.

Rood 10 min.
Blauw 10 min.

Tijdsinstelling

5 minuten

10 minuten

5 minuten

10 minuten

20 minuten

Werkende leds

Rood+NIR LED

Rood+NIR LED

Blauw LED

Blauw LED

Rood+NIR LED
Blauw LED

Effect

Whitening, rimpelverbetering,  
helderheid
Whitening, rimpelverbetering,  
helderheid
Verbeter acne, schone huid

Verbeter acne, schone huid

Whitening, rimpelverbetering,  
helderheid, Verbeter acne, schone 
huid


