NOVÁ LED péče o pleť

Realizace dokonalé pokožky
LED maska – péče o pleť bez hranic

Virová péče
Bělící péče
Péče o pružnost
Péče o nasolabiální záhyby a čelisti
UV sterilizační systém
Systém zpevňování obličeje

PREMIUM LED PÉČE O PLEŤ

L.ma LED MASKA

O PRÉMIOVÉ LED MASCE

L.ma

Zlepšujeme vaši pokožku bezpečně
a kompletně zevnitř.
S technologií péče o pleť L.ma, která usnadňuje přirozenou
sílu pokožky k obnovení pružnosti a tónu pleti,
můžete obnovit rovnováhu poškozené pokožky a posílit
její imunitu a vytvořit zdravou, zářící pleť.
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L.ma LED záření

01. L.ma LED záření
Řada kosmetických LED záření od společnosti L.ma poskytuje KUREROVÉ SVĚTLO optimalizované
pro péči o pleť společnosti VITSRO, společnosti specializované na LED osvětlení.
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01.
Princip LED péče o pleť
Vlnové délky LED

LED péče o zdravou pokožku
(UV)

(IR)

Pokožku poškozenou vnějším podrážděním lze obnovit.
Jak může pokožce pomoci LED světlo, které posiluje jádro pokožky a
zlepšuje její pružnost?

FIALOVÁ
380nm
~
425nm

MODRÁ
425nm
~
450nm

ZELENÁ
450nm
~
495nm

ŽLUTÁ
495nm
~
590nm

ORANŽOVÁ
590nm
~
620nm

ČERVENÁ
620nm
~
780nm

LED diody mohou vyzařovat veškeré světlo, včetně viditelného a neviditelného. Viditelné světlo
je duhové světlo, protože je viditelné lidským okem a jeho barva se liší v závislosti na vlnové délce
Lidské oko však nevidí neviditelné paprsky (ultrafialové a infračervené paprsky) a čím blíže k
ultrafialovým paprskům je, tím blíže k infračerveným paprskům je červená.

Princip LED masky

Ochablá pokožka bez
vitality a pružnosti

Světlo L.ma proniká hluboko
do pokožky

Změny na zdravé
a pružné pokožce

Kosmetické LED záření je produkt, který vylepšuje poškozenou pokožku pomocí principu, že LED
světlo podporuje biochemickou reakci v kůži podobnou principu rostlinné fotosyntézy.
L.ma LED maska je inteligentní kosmetické záření LED, které prokázalo
nejúčinnější a nejvhodnější vlnovou délku LED pro pokožku prostřednictvím
výzkumu a klinických studií s profesionální a jedinečnou technologií LED PRO.
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Ošetření pokožky světlem o specifické vlnové délce můžeme zlepšit její vlastnosti
zahrnutím reakce aktivace buněk v kůži bez poškození tkání a očí.
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02.
L.ma LED pleťová maska

Inteligentní domácí péče,
vývoj kosmetického záření
L.ma LED maska není jen kosmetické záření.
Spojili jsme zdravotní péči s péčí o krásu.

Bezpečná a spolehlivá technologie LED světla od odborníků na LED
Unikátní technologie LED od společnosti L.ma umožňuje světlům dosáhnout klíčových
oblastí hluboko v pokožce a zlepšit a omladit celkový vzhled pleti.
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L.ma obličejová maska

VÝHODA

Unikátní LED technologie od společnosti L.ma

Péče o pleť jejímž cílem je přirozeně zářící pokožka

01

Virová péče

04

Vlnová délka ošetření světlem (940 mm) je vyzařována
do nosní dutiny a sinusu, aby zmírnila bolest a zánět,
podporuje regeneraci pokožky, aby se zabránilo
infekci bakteriemi a viry.
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Bělící péče

Vlnová délka (660mm) červeného světla dosahuje
problémové oblasti s maximálním množstvím LED
světel, což zlepšuje vrásky.
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žluté světlo (830mm + 585mm)
Vlnová délka snižuje produkci melaninu a pomáhá
celkově zlepšit tón pleti a bělení pleti!
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Péče o pružnost
Červené světlo (660mm) zahrnuje produkci kolagenu,
usnadňující zlepšení pružnosti pokožky.
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Péče o nasolabiální záhyby a čelisti

UV sterilizační systém
UV-LED uchycení obličejové masky L.ma LED
odstraňuje viry a bakterie, aby byla maska
hygienická.

06

Systém zpevňování obličeje
Pásmo vytáčení LED masky umožňuje uživatelům
snadno nastavit obvod hlavy. Její design s otevřeným
okem navíc zabraňuje poškození zraku.
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432 LED světel, 4 vlnové délky péče o pleť

Vynikající pokožka s leskem
· Perfektní kombinace 7 režimů

Díky technologii, která generuje 4 vlnové délky z 1 LED pomocí
LED 4 v 1, je k dispozici 7 režimů péče.

·

PRAVÝ POHLED

Vylepšený efekt používání LED masky na obličej po dobu 4 týdnů

PŘED

(ŽLUTÉ SVĚTLO)
Snižuje zarudnutí pokožky a
zlepšuje její bělení

POTÉ

PŘED

(ČERVENÉ SVĚTLO)
Produkce kožního kolagenu,
zlepšení zakřivení pokožky

POTÉ

PŘED

(OŠETŘENÍ SVĚTLEM 1)
Podporuje bělení pokožky

POTÉ

(OŠETŘENÍ SVĚTLEM 2)

Multi-režim

Režim pružnosti

(15min)

(9min)

BěleníPružnost -celkem 5
Min. pro každou péči,

(9min)

Červené světlo
(660nm)
Zlepšuje celkovou
pružnost pokožky

·

Bělící režim

Celkový režim
(9min)

Žluté +ošetření světlem Žluté + červené světlo
(585+830nm)
(585+660nm)
zlepšuje tón pleti
Zlepšuje pružnost
pokožky a také
tón pleti

Zlepšuje rýmu a zánět vedlejších
nosních dutin
(pouze specifická vlnová délka)
LEVÝ POHLED

585nm

660nm

830nm

940nm

Režim intenzivního
bělení
(9min)
Žluté světlo
(585nm)
zlepšuje tón pleti
citlivé pokožky
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Režim intenzivního
zánětu
(9min)

Červené + ošetření světlem
(660+940nm)
Zmírňuje zánět nosní
dutiny a vedlejších
Nosních dutin

Intenzivní režim
nasolabiálních záhybů
(9min)
Červené světlo
(660nm)
Nasolabiální záhyby a čelisti
se starají o maximální
množství LED světel

15

03.
Doporučená sezónní péče o pleť

Přizpůsobená sezónní péče o pleť s L.ma

Teplota a vlhkost rychle
stoupají a olej vytvářený na
pokožce způsobuje potíže!

Při nepřetržitém vystavení silným
ultrafialovým paprskům se kolagen
snižuje a vytváří kožní křivky!

Oblasti kolem úst a očí, kde jsou
mazové žlázy méně vyvinuté, se
mohou během trans-sezón snadno
cítit suché!

Základní péče o tmavý a matný tón
pleti pomocí ultrafialových paprsků!

Základní péče o jemné vrásky
kolem úst!

Obličejová maska
Nasolabiální záhyby
Intenzivní režim

Maska na krk
Multi režim

Teplota a vlhkost rychle klesají
a způsobují ztrátu vlhkosti
praskáním kožní bariéry!
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Intenzivní
režim bělení obličejové masky

Uklidňující režim
maska na krk

Teplota nesmírně klesá, což oslabuje
metabolismus pokožky!
Vlhkost pokožky se odpařuje,
čímž je pokožka sušší a
citlivější!

Zánětlivá reakce se snadno
vyskytuje v důsledku expanze
krevních cév!
Základní péče pro sníženou
pružnost a regeneraci pokožky!

Nezbytné pro obnovení
snížené pružnosti pokožky!

Obličejová maska
Režim pružnosti

Maska na krk
Režim intenzivní pružnosti

Zvládání rizika bakteriální infekce a
zánětlivé reakce

Intenzivní režim
zánět obličejové masky

Režim pružnosti
maska na krk
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04.
Rozhovor s dermatologem

Jaký je názor dermatologa
na LED masku?
Pravda o domácích LED maskách a péči o pleť od dermatologa.
Zeptali jsme se Dr. Kim, Double A Dermatology.

Co je nejdůležitější v péči o pleť?

Čištění a zvlhčení obličeje jsou klíčem k dobré pokožce. Zejména v létě je vaše pokožka náchylná
k problémům v důsledku opalovacího krému, různých prachů a odpadů. Proto se důrazně doporučuje,
abyste si obličej jemně a důkladně umyli jemným čistícím prostředkem. Také mytí obličeje vlažnou
vodou, spíše než horkou vodou, může snížit podráždění pokožky. Nakonec vám hydratace pokožky
zvlhčovačem pomůže udržet zdravou pokožku.

Jak funguje LED maska?

Uvnitř kožních buněk jsou mitochondrie, organely, které produkují energii. Když LED světlo zasáhne
pokožku, aktivuje mitochondrie v kožních buňkách. Mitochondrie aktivované LED světlem generují
bohatou energii. Aktivované buňky proto přispívají k regeneraci buněk a proti stárnutí. Kromě toho,
když je modrá vlnová délka paprskem přenášena na porfyrin vylučovaný bakteriemi akné, vytváří
singletový kyslík, který zabíjí toxické bakterie akné. Stručně řečeno, singletový kyslík generovaný
modrým světlem zabíjí bakterie akné, anaerobní bakterie.

Jaký je rozdíl mezi lékařskými přístroji LED používanými
v dermatologii a běžnými domácími LED maskami?

Lékařské LED zařízení vyzařují více světla a dodávají vyšší energii, než domácí LED zařízení.
Vzhledem k povaze zdravotnických prostředků jej nelze používat doma. Proto byly vyvinuty domácí
LED masky, které lze snadno používat doma.

Opravdu to funguje?

Účinnost potlačení stárnutí pomocí LED byla ověřena v několika tezích a byla také potvrzena
klinickými studiemi. Červená vlnová délka je účinná při zvyšování pružnosti pokožky tím, že pomáhá
kožním fibroblastům produkovat kolagen. Žlutá vlnová délka je účinná při zlepšování tónu pleti tím, že
vyvolává redukci melanocytů a snižuje produkci melaninu.

Jaký je princip dermální regenerace mikrojehly?
Co je fotodynamická terapie?

Fotodynamická terapie je jednou z nejúčinějších metod ošetření akné. Po aplikaci foto senzibilizátoru
před zahájením procedury fotodynamické terapie podporuje generování volných radikálů v buňkách
ozářením světla. Ničí mazové žlázy a účinně zabíjí bakteriální akné. Kromě toho má vynikající účinek
na vyvolání sekrece kožního mazu, jedné z příčin akné.
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Mikrojehly vyzařují okamžité vysokofrekvenční vlny do dermální vrstvy pokožky a poškozují pokožku
pocitem tepla. Tyto mikroskopické rány indukují růst buněk a regenerují pokožku ke zlepšení jizev a
pórů. Kromě toho má kolagen, který byl nově regenerován postupem, vynikající účinek na zlepšení
pružnosti pokožky, takže spokojenost pacientů je vysoká.
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04.
Rozhovor s dermatologem

Roste zájem o anti-stárnutí pokožky.
Rádi bychom slyšeli něco o inovativní regenerační terapii, kterou nabízíte.

Poskytujeme různé regenerační programy, které zabraňují stárnutí pokožky a udržují její pružnost.
Nejběžnějšími postupy jsou Ulthera Lifting a Silhouette Soft Lifting. Ulthera Lifting se provádí
sledováním části kůže a kontrolou tloušťky každé oblasti pod kůží (epidermis, dermis, tuková
vrstva, fascie atd.). Prostřednictvím ultrazvukových obrazů ve skutečném vápnu současně. S
tímto zařízením pracuje ultrazvuková energie současně na vrstvě dermis a vrstvě fascie, což
jsou příčiny ochablé pokožky. Terapie Ulthera si klade za cíl dosáhnout liftingu, produkce kolagenu
a zlepšení vrásek.
Silhouette Soft Lifting je navíc liftingový postup založený na lékařských polymerních látkách
certifikovaných americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jelikož se po určité době
rozkládá a vylučuje z těla, je ošetření bezpečné. Jelikož však jde o postup, který vyžaduje kvalifikované
dovednosti, je třeba poznamenat, že výsledky se mohou lišit v závislosti na úrovni dovedností
profesionálního zdravotnického personálu.

Jaký je nejúčinnější způsob použití domácí LED masky?

Domácí LED masky se snadno používají kdykoli. Pro dosažení optimálního výsledku je důležité
ji používat každý den důsledně. Také zvlhčením pokožky prostřednictvím poskytovaného produktu
pro péči o pokožku můžete dosáhnout mnohem lepšího účinku.

Dvojitá dermatologie
Dr. Kim Hyeong-do
20
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·
OnOffline
Marketing
Živý obchodní Marketing

Sponzorováno MBC Drama

Sponzorováno MBC drama L.ma Neck Mask

Offline Marketing

Wang-Hong(čínská Inﬂuencerka)
Živý obchod s L.ma maskou na obličej

Živá obchod s L.ma maskou na krk

Marketing časopisů

inzerováno THE NEIGHBOR L.ma Neck Mask

24

Otevřeno 500 offline obchodů po celé zemi
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02.
FAQ

Q. Je L.ma LED maska opravdu účinná?

A. Klinická studie prováděná KTR, mezinárodně uznávaným zkušebním a výzkumným ústavem,
potvrdila, že lidé, kteří používali LED masku po dobu 4 týdnů, vykazovali zhruba 37% zlepšení
jejich jemných linií a vrásek. Pomáhá zajistit zdravou pokožku zevnitř.

Q. Mohu ji Q.
použít,
Is L.ma
když
LED
mám
Mask
na sobě
reallyopalovací
eﬀective? krém nebo make-up?

A. doporučuje se po čištění pokožky aplikovat lehký produkt péče o pleť (toner nebo krém).

Q. Jak
Q. Ismohu
L.mazařízení
LED Mask
používat
really hygienicky?
eﬀective?
Q. Jak se L.ma maska liší od ostatních LED masek?

A. Vyrábí ji domácí specializovaná společnost LED, která se zavázala vyrábět ta nejlepší LED
světla na světě. Řídíme celý proces od výroby až po distribuci, což našim zákazníkům umožňuje
mít naši LED masku za rozumnou cenu. Speciální držák L.ma LED masky na obličej má navíc
UV sterilizační systém, který udržuje masku po jejím použití čistou.

A. Po použití masky LED ji otřete čističem a umístěte ji na držák. Funkce UV sterilizace držáku
udržuje masku čistou a dezinfikuje zařízení před viry a bakteriemi.

Q. JakQ.
dlouho
Is L.ma
trvá
LED
nabití
Mask
zařízení?
really eﬀective?
Q. Vyzařuje to mnoho elektromagnetických vln?
Je to bezpečný produkt bez vedlejších účinků?

A. L.ma LED maska je bezpečný produkt, který prošel testem elektromagnetické bezpečnosti. LED
diody použité v L.ma vyzařují vlnovou délku světla, která je pro lidské tělo neškodná a ve výsledcích
klinických studií nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky na kůži. Doporučuje se však poradit se s
dermatologem u lidí, kteří měli alergickou pokožku nebo jakékoli ošetření či procedury související s
kůží.

A. Plné nabití zařízení LED masky trvá přibližně 3 hodiny, což vám umožní používat jej třikrát v multi
režimu a osmkrát v single režimu. Plné nabití masky na krk trvá přibližně 2,5 hodiny, což umožňuje
pětkrát použití multi režimu a desetkrát použití single režimu.
(Nepoužívejte zařízení více než třikrát za sebou.)

Q.
Q.Jaká
Is L.ma
je životnost
LED Mask
masky?
really eﬀective?

Q. Dotýká se LED světlo mého zraku?
A. LED masku lze použít polotrvale: životnost baterie je přibližně tři roky. Životnost produktu se
však může lišit v závislosti na tom, kolikrát jej uživatel nabije a použije.
A. Světla z LED masky L.ma LED jsou neškodná pro vaše vidění i pro vaše tělo. LED světla
v blízkosti očí však mohou způsobit oslnění. Pokud vám to není příjemné,
můžete ji použít se zavřenýma očima.
Q. Q.
Is L.ma
Jak dlouhá
LED Mask
je záruka?
really eﬀective?

Q. Jak často ji mám používat
Q. Is L.ma
a jaká
LEDjeMask
doporučený
really eﬀzpůsob
ective? použití?

A. záruční doba je 12 měsíců od data nákupu.

A. Neustálé používání produktu je klíčem k maximalizaci jeho účinku. Doporučujeme jej používat 10
až 20 minut denně. Každý stav pokožky se však liší, doporučuje se postupně prodlužovat dobu a
frekvenci používání. Také použití masky s našimi produkty péče o pleť posílí její účinek.
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01.
Bezpečnostní osvědčení a zpráva o klinickém testu

Osvědčení o registraci shody s
Elektromagnetickými vlnami KC zařízení L.ma LED

Osvědčení o registraci shody s elektromagnetickými vlnami KC zařízení L.ma LED

Zpráva o klinickém testu KTR zařízení L.ma LED

L.ma LED Face Mask KC Certiﬁcate

L.ma LED Neck Mask KC Certiﬁcate

L.ma LED obličejová maska poblíž
Infračerveného antibakteriálního protokolu

L.ma LED zařízení CE certifikát

L.ma LED Face Mask KTR Clinical Test Report

L.ma LED Neck Mask KTR Clinical Test Report

KIFA
우 05615

사단법인 한국원적외선협회
부
설한국원적
외선응용평
가연구원

서울특별시 송파구 백제고분로 37길 4

http://www.kfir.or.kr

TEL(02)2203-6037

시험성적서
발급번호 ： KFIA-569

30%

37%

zlepšení

의뢰인
주

FAX (02)2203-6061

2020/09/11
13:00:25
KST

： 감 정 선 [ 주식회사 비츠로 ]

소 ： 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 수곡로 71-107( 수곡일반산업단지내 )

접수일자 ： 2020 년 8 월 31 일

zlepšení

시 료 명 ： 근적외선 LED

Výsledky projektu zlepšování vrásek
Na obličeji po dobu 4 týdnů

시험결과

Výsledky projektu zlepšování vrásek na
krku po dobu 4 týdnů

50

50

40

40

30

30

30 초 초 초초
(CFU/ml)

시험항목

초초 초초
(CFU/ml)

대장균에 의한 살균시험

3.9×10

5

2.7×10

5

30.8

포도상구균에 의한 살균시험

2.7×10

5

1.5×10

5

초초초초초
(%)

44.4

( 비고 )TSB배지에 배양한 각각의 균주를 멸균한 Laboratory Glassware 에 0.1ml 접종한 후 시료와 5cm 거리에
장착하여 30 분 동안 시료를 작동시키고 Laboratory Glassware 를 중화용액 10ml 이 들어있는 삼각플라
스크에 넣고 세차게 흔들어 균을 탈착하고 TSA 배지에 평판도말하고 37℃ incubator 에서 24 시간 평판배양
한 것임 .
배지상의 균수는 희석배수를 곱하여 산출한 것임 . 끝 .

1) 시험방법 : 살균시험 (시험조건은 의뢰인 제시 )
2) 사용균주
Escherichia coliATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 6538
3) 붙 임 : 사진별첨 (2-1, 2-2)
4) 초 초 : 품질관리

37.06%

30.28%

20
10

20
13.31%

24.46%
2020 년 9 월 11 일
※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며 , 시료명은 의뢰인이 제시한 것임 .
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다 .
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0

담당자 :

한국원적외선응용평가연구원장

0
2 týdny

4 týdny

2 týdny

4 týdny
L.ma LED Face Mask CE Certiﬁcate
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김 병 용 02) 2203-6084

L.ma LED Neck Mask CE Certiﬁcate

L.ma LED Face Mask Near Infrared Antibacterial Test Report
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02.
Pozdravy společnosti a generálního ředitele

HODNOTA SVĚTLA ‒ VITSRO
Společnost, která vytváří vynikající hodnotu
se světlem, LED MAGIC, VITSRO Inc.

“Lepší život od pravého světla”
Pozvedneme váš život našimi pravými a čestnými světly.

VITSRO je LED specializovaná společnost, která se již řadu let
snaží vyrábět výjimečná světla s vynikajícími odborníky v
různých oborech a uznávanými technologiemi.

Jako společnost, která vlastní dlouholeté technologie ve výrobě
LED osvětlení, usilujeme o vývoj produktů optimalizovaných
pro péči o pleť. Představujeme naši kosmetickou značku L.ma
Magic, abychom představili krásu s LED světly dalším
zákazníkům.

Společnost VITSRO Inc. se zavázala vyvíjet LED světla
tak, aby poskytovala našim zákazníkům bezpečná a udržitelná světla.

VITSRO Inc. CEO Jang Soon-Ki
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Realizace dokonalé pokožky
LED maska - péče o pleť
bez hranic

www.lmashop.com

