... ÉÉn OPlOSSing !
■ Is het veilig ?

De wetenschappelijk ontwikkelde lichtbron bevat geen
schadelijk UVA- of UVB- licht. De lichtbron van OmniluxTM
wordt reeds meer dan 15 jaar gebruikt in de dermatologie
en oncologie voor de behandeling van niet-melanome
huidkankers. Deze behandelingen resulteerden niet alleen
in de bestrijding van de kankers maar ook in een duidelijke
huidverjonging.
Het staat wetenschappelijk vast dat het LED-licht van
OmniluxTM de huid gezonder maakt en volkomen veilig is.

Potentieel van behandeling met zuiver rood licht
- Veilige, doeltreffende, niet-invasieve methode
- Voor alle huidtypes, het ganse jaar door
- Geen neveneffecten
- Geen pijn, geen roodheid, geen irritatie
- Geen hersteltijd
- Snelle en aangename behandeling
- Stimuleert het huideigen natuurlijke herstelproces
- Behandelschema op maat, volgens uw behoefte

■ Onmiddellijk zichtbaar resultaat ?

De lichtbehandeling van OmniluxTM duurt standaard 20
minuten. Zij kan ook geïntegreerd worden in een salonbehandeling. Ondersteuning met thuisverzorgingsproducten,
aangepast aan uw huidtype, is een noodzaak.
De eerste effecten die u zal zien zijn een egaler, zachter
en jonger huidbeeld. Na het volgen van een kuur van 9 à
10 behandelingen zal u ook een duidelijke verzachting van
fijne lijntjes en rimpels zien.
Ook na het einde van de kuur zullen de effecten van het
LED-licht zich verderzetten. Het optimale eindresultaat ziet
u 3 maand later, wanneer alle cellen weer volledig actief
zijn.
Uw schoonheidsspecialiste:

■ Hoelang zijn de resultaten houdbaar ?

Dit zal variëren afhankelijk van het huidtype en de levensstijl van de persoon en of u OmniluxTM heeft gecombineerd
met andere behandelingen. In ieder geval wordt er wel
aangeraden om een onderhoudsbehandeling te nemen
+/- om de 4 à 6 weken na het volgen van een behandelkuur, op die manier kan men de resultaten behouden en
verlengen.
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effectieve behandeling van...

VERSCHILLENDE NODEN…
■ Wat is OmniluxTM ?

De nieuwste ontwikkeling in LED-lichttechnologie die een
jeugdige, gezonde uitstraling binnen handbereik brengt
voor iedereen.
OMNILUX REVIVETM is een 100% natuurlijke en veilige
methode met LED-licht, volledig medisch onderbouwd, die
niet enkel voor huidverjonging, maar ook voor tal van huidproblemen wordt toegepast.

■ HUIDVEROUDERING

OmniluxTM biedt een volledig natuurlijke, huidvriendelijke
methode voor huidverjonging. Onafhankelijke klinische
studies tonen 75% verbetering op gebied van gladheid/
structuur van de huid. Metingen van het huidoppervlak
tonen een opmerkelijke vermindering van kraaienpootjes
en (mimische) rimpels. Daarnaast is het bewezen dat
OmniluxTM zeer efficiënt is, in combinatie met de geschikte
producten, voor het behandelen van pigmentvlekken en
zonneschade.

Resultaat na 9 behandelingen (op 3 weken) ondersteund door
anti-ageing thuisverzorging. (Foto 3 maand na de laatste behandeling)

■ HELEN VAN WONDEN

Het OmniluxTM systeem versnelt het wondhelingsproces en
vormt daardoor ook een goede behandeling voor het
genezen van beschadigd weefsel.
Dit wil zeggen dat het LED-licht een ideale ondersteuning vormt voor elke chirurgische ingreep (bvb ooglidof borstcorrectie) en chemische peeling.
Protocol:
Stap 1: bereidt de huid voor op de ingreep met LED-kuur
Stap 2: laat de ingreep uitvoeren
Stap 3: neem LED-behandeling als nazorg

(ooglidcorrectie - versnelde wondheling)

■ PSORIASIS
■ Hoe werkt het?

De klant legt zich onder de lamp en geniet van het zuivere
energetische licht dat door de huid gaat en geabsorbeerd
wordt door onze cellen en celonderdelen. Er ontstaat een
fotobiochemisch proces waardoor de cellen energie opnemen en gestimuleerd worden. Hierdoor wordt de huid, die
haar vitaliteit verliest in de loop van de levensjaren, weer
actief en vitaal. Rimpels verdwijnen en huidproblemen
worden opgelost.

■ ACNE

OmniluxTM is een essentieel onderdeel van het ‘acné
management program’, door puur licht in een correcte
dosis en golflengte op de huid te plaatsen. In combinatie
met de juiste salonbehandelingen en thuisverzorgingsproducten maakt OmniluxTM de huid opnieuw stralend en vrij
van puistjes.

De huidige beschikbare behandelingen voor psoriasis
worden vaak geassocieerd met onaangename neveneffecten. OmniluxTM kan hiervoor een goed alternatief
vormen! Klinische resultaten tonen een indrukwekkende
vermindering van roodheid op het huidoppervlak en van de
psoriasis op de huid.

Uw extra voordeel: door de versnelde wondheling verdwijnen rode vlekjes veel sneller.

■ Indicatie

Elk huidtype en bijna elk huidprobleem heeft baat bij
OmniluxTM behandelingen. Er is geen leeftijdsgrens.
Het licht wordt ook ‘happy light’ genoemd omdat je er een
goed, ontstressend gevoel aan overhoudt.
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Hiernaast is OmniluxTM geschikt voor het behandelen van
zonneschade, huidirritatie, verwijde poriën, pigmentvlekken, couperose, vitiligo,… én het versterkt de werking
van de producten die op de huid geplaatst worden !
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