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Fototerapia Dermalux® LED

Fototerapia Dermalux® LED to nieinwazyjna terapia wykorzystująca energię światła 
do stymulacji naturalnego procesu odmładzania skóry i rozwiązywania problemów 
skórnych na twarzy i ciele.

WIELOKROTNIE NAGRADZNA METODA TERAPEUTYCZNA 
Dwukrotny laureat nagrody “Treatment of the Year”, system Dermalux® szybko stał się rozwiązaniem porządanym wsród 

specjalistów medycyny estetycznej ze względu na efekty terapeutyczne, wszechstronność i nieporównywalne korzyści 

handlowe. Połączenie wiedzy naszych specjalistów oraz wsparcia dla klienta pozwoliło nam stać się liderem rynku 

w dziedzinie fototerapii LED. Systemy Dermalux® LED z opatentowaną technologią są projektowane i wytwarzane 

w Wielkiej Brytanii. 

KLINICZNIE POTWIERDZONE REZULTATY
Fototerapia LED jest klinicznie potwierdzoną metodą terapeutyczną od dawna cenioną za znakomine właściwości 

regeneracyjne oraz przeciwzapalne. Zastosowanie najnowszej generecji diód LED w systemach Dermalux®  pozwala na 

uzyskanie niezwykle precyzyjnych długości fal światła niebieskiego, czerwonego oraz bliskiej podczerwieni (NIR), 

zachowując przy tym jego odpowiednią moc i natężenie. Przekłada się to bezpośrednio na doskonałe rezultaty 

w zabiegach kosmetycznych oraz dermatologicznych.

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT 
W przeciwieństwie do bardziej inwazyjnych zabiegów, które 

działają na zasadzie rekacji ciała na mikrourazy, Dermalux®oferuje 

nieinwazyjne, bezbólowe i relaksujące zabiegi dla każdego rodzaju 

skóry, bez okresu rekonwalescencji.  

• Odmładzanie skóry 
• Trądzik i problemy skórne
• Trądzik różowaty
• Przebarwienia
• Łuszczyca
• Przyśpieszone gojenie



Trądzik różowaty
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Łuszczyca Trądzik
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Prawdziwe rezultaty z Dermalux® 



Klinicznie potwierdzone długości fal światła

Dermalux® LED Red 633 nm

Czerwone światło Dermalux® 633 nm naturalnie stymujuje odmładzanie skóry. Badania kliniczne potwierdzają zwiększenie naturalnej 
postaci energi komórkowej ciała (ATP), która powoduje szybszą regenerację komórek. Światło czerwone jest silnie absorbowane przez 
fibroblasty zwiększając syntezę kolagenu oraz elastyny wygładzając i ujędrniając skórę. Wspomaga również cyrkulację krwi oraz system 
limfatyczny w usuwaniu toksyn, a także przyśpiesza proces gojenia. Rezultaty są zazwyczaj widoczne natychmiast po zakończeniu 
zabiegu; skóra staje się nawilżona i jędrna. 

• Zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny
• Redukcja zmarszczek
• Poprawa kolorytu oraz tekstury skóry 

Dermalux® LED Blue 415 nm 

Niebieskie światło Dermalux® 415 nm ma silne działanie antybakteryjne i umożliwia efektywne leczenie każdego stopnia zaawansowania 
trądziku bez podrażniania skóry. Ekspozycja na światło niebieskie 415 nm wywołuje fotodynamiczną reakcję w której niszczone są 
bakterie p.acnes. Niebieskie światło pomaga również w redukcji wytwarzania sebum i polepsza wygląd skóry. Stosowane w kombinacji 
ze światłem czerwonym lub  bliskiej podczerwieni (NIR) sprawia, że terapia Tri-Wave jest doskonałym rozwiązaniem jako pozabiegowa 
procedura chroniąca organizm przed infekcjami oraz redukująca stany zapalne i przyśpieszająca gojenie.  

• Silne działanie antybakteryjne 
• Leczenie trądziku 

Dermalux® Near Infra-Red 830 nm  

Bliskie podczerwieni światło Dermalux® NIR 830 nm działa synergistycznie w połączeniu z czerwonym światłem dla optymalnych 
rezultatów odmładzania skóry. Jest to najgłębiej absorbowana długość swiatła skierowana na procesy zapalne komórek 
przyśpieszając gojenie się tkanek i redukując blizny. Światło NIR ma silne działanie przeciwzapalne sprawdzające się w leczeniu 
trądziku, trądziku różowatego oraz łuszczycy. Jego działanie zostało klinicznie potwierdzone również w leczeniu hiperpigmentacji 
oraz w lepszej penetracji leków w głąb skóry dzięki zwiększonej przenikalności komórek.

• Zaawansowane zabiegi regeneracyjne 
• Silne działanie przeciwzapalne
• Redukcja rumienia oraz podrażnień 

Dermalux Concurrent Modality Treatment (CMT™)

Dermalux® jako jedyny system na rynku pozwala na indywidualne naświetlanie poszczególnymi kolorami światła lub na naświetlanie trzema 
długościami fali światła na raz, w celu jednoczesnej terapii kilku schorzeń w każdej sesji. Takie rozwiązanie oferuje indywidualne podejście do 
pacjenta, rozszerzając zakres dostępnych protokołów zabiegowch oraz gwarantując lepsze wyniki przy jednoczesnej redukcji czasu zabiegu.

• Jednoczesna terapia wielu schorzeń w jednej sesji
• Zabieg na poziomie molekularnym, komórkowym i tkankowym

Systemy Dermalux® wykorzystują wyłącznie klinicznie przetestowane długości światła 
dostarczane z odpowiednią energią, natężeniem oraz dawką pozwalając na efektywną 
fotomodulację docelowych tkanek.

• Zwiększenie naturalnego nawilżenia
• Zwiększenie mikrocyrkulacji 
• Przywrócenie blasku

• Regulacja wytwarzania sebum
• Działanie łagodzące

• Polepszenie pigmentacji
• Uśmierzanie bólu

• Przespieszone i polepszone rezultaty 
• Indywidualne protokoły zabiegowe



Korzyści handlowe

Systemy Dermalux® to korzystne i niezastąpione rozwiązanie dla każdego gabinetu 
dermatologicznego, kosmetycznego i medycyny estetycznej.  Jest to wszechstronne 
urządzenie tworzące solidny fundament dla kolejnych zabiegów na skórze pacjenta, 
zwiększające ilość wizyt pacjentów, wzmacniające lojalnośc oraz budujące 
satysfakcję klienta.

NIEPORÓWNYWALNE KORZYŚCI HANDLOWE 
Jako jeden z najbardziej dochodowych systemów na rynku, Dermalux® jest przystępną propozycją dla klienta, oferującą doskonałe 

możliwości handlowe dzięki dużej liczbie wskazań terapeutycznych, przynosząc również dodatkowe korzyści z już istniejących 

w ofercie zabiegów. System Dermalux® nie posiada elementów eksploatacyjnych, jest bezpieczny, prosty w użytkowaniu, a co 

najważniejsze, dzięki doskonałym i natychmiastowym rezultatom zapewnia pewny i szybki zwrot z inwestycji. 

PROSTOTA I WSZECHSTRONNOŚĆ
Dermalux® oferuje szeroki wachlarz zabiegów indywidualnych jak i łączonych z pozostałymi
zabiegami w celu przyśpieszenia ich rezultatów. 20 minutowy protokół zabiegowy 
Dermalux® stał się popularną propozycją dla klientów. W jego trakcie pacjent może 
bezpiecznie pozostać w odosobnieniu i w pełni zrelaksować się w czasie 
trwania zabiegu. 

SZKOLENIE I WSPARCIE 
Jako nasi klienci, otrzymają Państwo pakiet składający się ze szkolenia

oraz wyczerpujące instrukcje i protokoły zabiegowe, które dokładnie 

opisują zarówno niezbędną teorię, ale również komercyjne i praktyczne 

aspekty terapii. Nasze ciągłe wsparcie oznacza, iż w każdej chwili chętnie 

udzielimy Państwu odpowiedzi na pojawiające się pytania lub 

wątpliwości.

MARKETING  
Aby zapewnić szybki zwrot z inwestycji oraz trwały sukces terapii Dermalux®, 

zapewniamy Państwu dostęp do wielu materiałów marketingowych, aby w 

skuteczny sposób przedstawić zalety systemu swoim klientom. W ich skład 

wchodzą między innymi gotowe protokoły zabiegowe.  

DEMONSTRACJE 
Chętnie zademonstrujemy Państwu wszystkie możliwości systemu Der-

malux®  na żywo. W czasie prezentacji będą mieli Państwo możliwość 

wypróbowania urzadzenia oraz odkrycia wielu nowych zalet tego 

rozwiązania.



Dermalux® LED to doskonałe uzupełnienie zabiegów pielęgnacyjnych na skóre, które 
znajdują się w ofercie mojej kliniki. Ponadto świetnie sprawdza się jako samodzielny 
zabieg. Prawdopodobnie jest to najlepsza inwestycja w technologię jaką kiedykolwiek 
zrealizowałem.

Dr Simon Ravichandran, Clinetix 

      @dermaluxled              facebook.com/dermaluxled

LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Referencje

Dermalux® jest bez wątpienia najlepszą inwestyjca jaką kiedykolwiek zrobiłam. 
Zabiegi z wykorzystaniem tego systemu stały się niezwykle popularne i stanowią 
40% mojej działalności.

Karen Kroese, Kalista Beauty 

SPECJALISTA PIELĘGNACJI SKÓRY 

Dermalux® przyczynił się do polepszenia efektów zabiegów na twarz będących 
w naszej ofercie, a także zwiększył ilość rezerwacji do spa. Polecam system Dermalux®

wszystkim właścicielom spa, którzy oczekują najlepszych rezultatów dla swoich klientów.

Shelley Hepburn, Spa Director, Bulgari Hotel & Residences London

SPA 

Wprowadzenie systemu Dermalux® pozwoliło nam na zaoferowanie zabiegów o znacznie 
szerszym zastosowaniu. Nasi klienci uwielbiają je za wyjątkowe rezultaty odmładzania 
skóry, leczenia trądziku, trądziku różowatego oraz leczenia skóry wrażliwej.

Sharon Bennett RGN NIP, Harrogate Aesthetics

PIELĘGNIARKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Jestem podekscytowana systemem Dermalux®.  Nigdy wcześniej nie zakupiłam urzadzenia, 
które było tak często wykorzystywane od pierwszego dnia dostawy, i które miało tak 
pozytywne przyjęcie wśród pacjentów. 

Dr Cheralyn Lumley, Lumley Aesthetics
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