LED Hair Laser - Obudź swoje włosy.
Laserowa Terapia Wypadania Włosów
Jak działa urządzenie LED Hair Laser?
LED Hair Laser opiera się na technologii Low Level Laser Therapy (LLLT),która poprzez zwiększenie
ukrwienia skóry głowy i cebulek włosów stymuluje wzrost włosów.
Unikalne światło lasera penetruje głęboko tkanki
skóry, gdzie pobudza mikrocyrkulację, wspomaga
metabolizm komórek oraz syntezę białek.
Co więcej europejskie badania potwierdzają, że
LLLT zapewnia lepsze ukrwienie cebulki włosa,
zmniejsza
podrażnienia
oraz
energetyzuje
obumierające komórki prowadząc do wzrostu
włosów grubszych i zdrowych.
Stwierdzono zatrzymanie progresji utraty włosów u
85% pacjentów. Stwierdzono również, że LLLT
odbudowuje i poprawia jakość włosów z
przynajmniej 25% wzrostem objętośći włosa.
Przynosi ulgę w problemach skóry głowy. Leczy
stany zapalne skóry głowy.
Krótko mówiąc, fala świetlna wytwarzana przez
system Laser Hair Care stymuluje nasze włosy do
rośnięcia, poprawia kondycję włosów jak również
cebulek włosa i skóry głowy.
Jest to jeden z niewielu skutecznych sposobów na łysienie, jakie daje nam nowoczesna technologia.
Zabiegi pozostają przy tym całkowicie bezbolesne oraz bezpieczne. Nowe rozwiązanie Low Level
Laser Therapy - sposób na wypadające włosy.
Przebieg zabiegu.
Zabiegi LED Hair Laser wykonuje się zawsze w seriach. Częstotliwość wykonywania zabiegu, jak
również ilość serii jest ustalana w zależności od indywidualnych cech z lekarzem.
Wskazania do zabiegu.
Wypadanie włosów.
Łysienie polekowe.
Łysienie typu męskiego.
Przerzedzenie włosów związane z wiekiem.
Wypadanie włosów po przebytej chorobie.
Włosy słabe, zdewitalizowane, matowe, suche.
Włosy cienkie.
Wolny wzrost włosów.
Włosy wypadające na tle łojotoku skóry głowy.

Lecznicze czerwone światło...
Światło wytwarzane przez diody LED użyte w urządzeniu LED Hair Laser emitują światło o czerwonej
barwie, długości fali ok. 640nm oraz właściwościach geno-biologicznych fali świetlnej.
Energia świetlna jest absorbowana przez ciało w formie nietermicznych fotonów wiązki światła. Ciało
absorbuje zewnętrzną energię na poziomie komórek i transformuje energię świetlną w chemiczną,
która wspomaga proces gojenia tkanek wraz z szerokim działaniem pobocznym.
Dobry wpływ na skórę głowy.
Poprzez swoje funkcje LED Hair Laser wpływa na
skórę poprawiając jej elastyczność. Pomaga
osiągać bardzo dobre rezultaty w zakresie
opóźniania
procesów
starzenia,
dostarczania przeciwutleniaczy i regenerowania,
nieporównywalne
z
żadnymi
tradycyjnymi
metodami pielęgnacji skóry.
Jest szczególnie skuteczne w przypadku ludzi, u
których choroby skóry dopiero się rozwijają, a
także w przypadku przesuszenia i alergii. Co
więcej proces leczenia jest prosty, wygodny,
nowoczesny i skuteczny.
Czy to jest zabieg dla mnie?
Jeśli tylko któreś ze wskazań podanych powyżej dotyczy Ciebie, to tak! LED
Hair
Laser
jest
odpowiedni dla Ciebie bez względu na wiek, płeć czy też kolor włosów. Przeciwwskazania są bardzo
rzadkie, ale dla pełnego bezpieczeństwa leczenia, na początku przeprowadzana jest konsultacja z
lekarzem.
Zdjęcia przed i po.

LaserComb - Szczotka Laserowa
Uzupełnieniem, bądź alternatywą dla terapii
laserowej jest korzystanie z Laserowej Szczotki
(LaserComb) - to urządzenie, którego regularne
stosowanie powoduje widoczną poprawę zdrowia
włosów, a także wyraźny ich odrost. Dzięki niemu
włosy stają się grubsze oraz mocniejsze. Urządzenie
jest całkowicie bezpieczne w stosowaniu, nie
wywołuje żadnych efektów ubocznych, a jego
oddziaływanie dotyczy jedynie miejsc dotkniętych
problemem łysienia.
Szczotka laserowa, to jeden z niewielu produktów zaaprobowanych przez FDA (Food and
Drug Administration). W roku 2007 FDA uznała LaserComb za skuteczny sposób leczenia
łysienia u mężczyzn (kobiety także uważają go za skuteczne narzędzie w walce z ich
problemem łysienia, jednak komisja dopiero pracuje nad raportem o potwierdzeniu jego
działania). Nie tylko zresztą badania potwierdzają jego skuteczność – świadczy też o tym
liczba ponad 90% zadowolonych klientów z 69 krajów, którzy w swoich opiniach
potwierdzają:
•
•
•
•
•
•

zwiększenie ilości włosów oraz ich grubości,
szybszy wzrost włosów,
kolor włosów staje się ciemniejszy, dzięki czemu nie widać siwych włosów,
włosy stają się silniejsze,
poprawia się ich wygląd,
brak łupieżu, podrażnień i swędzenia skóry
głowy.

LaserComb wygląda jak szczotka do włosów, w której
pomiędzy dwoma rzędami zębów znajduje się 9
punktów emitujących laserowe światło o niewielkiej
mocy. Każdy włos w swoim cyklu przechodzi przez 3
fazy: wzrostu (anagenową), przejściową (katagenową) i
spoczynku (telogenową). Światło lasera oddziałuje na
włosy we wszystkich etapach. Dostarcza energii do
wzrostu w fazie pierwszej, uaktywnia korzeń do
produkcji nowego włosa w fazie drugiej i stymuluje
cebulki włosowe w fazie trzeciej.
Zakup produktu LaserComb na pewno się szybko zwróci. Zaoszczędzimy na wizytach w
gabinetach lekarskich. Zresztą, stosowanie lasera we własnym domu, kiedy akurat mamy czas
jest znacznie wygodniejsze od uczęszczania na umówione wizyty do przychodni. To sprawia,
że możemy go używać znacznie częściej, a to przekłada się na efekty terapii.

