
Hvordan   fungerer   det     G UL E     lys ?  
Gul   (590   nm)   ---   Reducerer   rødme,   lindrer   betændelse,   solskoldninger   og   rosacea.  

  
Hvordan   fungerer   det    HV IDE      lys ?  
Hvidt   ---   Trænger   dybt   ind   i   huden,   fremskynder   metabolisme   af   det   aktive   væv,   forbedrer  

de   �ne   linjer   og   løs   hud .  
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Anti-aging - Mnimerer �ne linjer og rynker 
Forbedrer hudtone & tekstur 

Afhjælper pigmentforandringer
Minimerer acne

Reducerer rødme, ardannelse, eksem & psoreasis

BRUGERVEJLEDNING



Æsken   indeholder   : 
● Ansigtsmaske   med   LED 
● Strømforsyning   220   Volt 
● Hvid   USB   ledning   til   masken 
● Betjeningsenhed/controller 
● Elastik   der   kan   påsættes   masken. 

 
Sådan   bruger   du   masken   : 

1. Pak   masken   og   de   tilhørende   dele   ud. 
2. Forbind   den   hvide   USB   ledning   til   masken   og   controlleren. 
3. Forbind   strømkablet   til   controlleren   og   sæt   stikket   i   stikkontakt   (220   Volt). 
4. Tryk   på   knappen      “Power   Switch”   i   øverste   venstre   hjørne   af   controlleren. 
5. Tryk   på   knappen   “On/off”   for   at   tænde   masken.   Tiden   er   automatisk   sat   til   20   min.  
6. Brug   knappen   “Energy   +”   hvis   du   vil   have   kraftigere   lys. 
7. Brug   knappen   “Energy   -”   hvis   du   vil   have   mindre   kraftigt   lys. 
8. Brug   knappen   “   Color”   til   at   vælge   farve.   Masken   skifter   farve   hver   gang   du 

trykker. 
9. Brug   knapperne   “   Time-”   og   “Time+”   til   at   regulere   tiden. 

 
Når   du   har   fundet   frem   til   den   behandlingsform   og   tid   du   ønsker,   placerer   du   masken   på 
ansigtet.   Masken   slukker   selv   når   den   valgte   tid   er   gået. 
 
Før   brug   skal   huden   være   ren   og   uden   cremer   og   makeup. 
 
Undgå   at   kigge   direkte   ind   i   lyset. 
 
Vi   anbefaler,   at   du   mindst   bruger   masken   4x20   min   om   ugen   og   bruger   lysstyrke   5,      for   at 
opnå   den   ønskede   effekt.  
 
Du   kan   opbevare   masken   i   den   medfølgende   æske   og   rengøre   den   med   en   opvredet   klud.  
 
Efter   brug   er   det   en   god   ide   at   bruge   en   god   fugtighedscreme   og   huske   at   drikke   rigeligt 
med   vand 
 
For   at   lære   mere   om   brugen   af   de   forskellige   lys   typer   anbefaler   vi,   at   du   læser   yderligere 
information   på   vores   hjemmeside    www.revitallux.dk .   Her   kan   du   også   læse   om   kliniske 
test. 
 
OBS   !   Brug   ikke   masken   hvis   du   er   gravid   eller   ammer.   Den   må   heller   ikke   bruges   hvis   du 
bruger   medicin,   der   gør   huden   lysfølsom   eller   lider   af   lysfølsom   hud. 

 
Farver   &   Funktion 
 
Hvordan   fungerer   det     RØDE    LYS? 
Rød   (650   nm)   ---   Er   en   af   de   mest   kraftfulde   farver   til   at   øge   blod-cirkulationen.   Stimulerer 
hudceller   til   at   udskille   collagen,   så   man   opnår   en   fast   hud   og   glat   tekstur. 
 
Det   røde   lys   trænger   8-10   mm   ind   i   huden   og   passer   til   alle   hudtyper;   Det   stimulerer 
fibercellerne   og   forbedrer   blodcirkulationen,   som   medvirker   til   at   reducere   rynker   og   gør 
huden   mere   elastisk   og   glat.  
  
Det   er   klinisk   dokumenteret,   at   rødt   lys   øger   produktionen   af     kollagen   og   elastin   med 
500%.   Giver   huden   sin   fasthed   og   elasticitet   tilbage   og   giver   et   yngre   og   sundere 
udseende.   Rødt   lys   øger   også   ATP-syntesen   som   er   væsentlig   for   væksten   af     nye   celler 
og   stimulerer   mitokondrier   til   brændselsceller. 
  
Hvordan   fungerer   det     BLÅ    LYS? 
Blå   (463   nm)   ---   Har   fremragende   effekt   mod   akne,   dræber   bakterier   og   forbedrer   følsom 
hud. 
Det   blå   lys,   der   trænger   ca.   0   ,5   mm   ind,   har   også   den   funktion,   at   det   beroliger   og 
dæmper   hududslæt.   Egnet   til   hud,   som   er   følsom,   olieagtig   og   med   udslæt   på   huden. 
Desuden   kan   det   blå   lys   stramme   løsnet   hud,   og   har   god   indvirkning   på   psoriasis. 

  
Hvordan   fungerer   det     GRØNNE    lys? 
Grøn   (527   nm)   ---   Anti-aging,   glatter   rynker   og   fine   linjer,   helbreder   sår 
Det   grønne   lys(   mellem   rødt   lys   og   blåt   lys)   passer   til   blandet   hud.   Det   kan   forbedre   og 
aktivere   mikrocirkulationsfunktionen   af     hudoverfladen,   og   kan   berolige   huden   og   reducere 
smerter   i   huden. 

  
Hvordan   fungerer   det     LILLA    lys? 
Lilla   (600   nm)   ---   Afslappende,   forbedrer   lymfemetabolismen. 
Det   lilla   lys   kan   styrke   proteinfibervævet   og   krympe   porerne.   Samtidig   minimeres 
ansigtsrynker,   blodcirkulationen   fremskyndes   og   aktiveringen   af     hudvæv   fremmes. 

  
Hvordan   fungerer   det     CYAN    lys? 
Cyan   (470   nm)   ---   Kan   justere   kirtelfunktionen   af     huden.   Forbedrer   fedtet   hud   og      acne. 
Samtidig   fremmes   syntesen   af     protein   og   kollagen,   huden   aktiveres   og      hudkontraktion 
afslappes. 

http://www.revitallux.dk/

