
Tratamente cu lasere cosmetice LLLT 

Tratamentele cu lasere cosmetice LLLT - sunt posibile si disponibile 
de ceva vreme in oferta cabinetelor cosmetice, saloanelor de 
infrumusetare si a cabinetelor de medicina estetica.

Cu toate acestea, abia în ultima perioada tratamentele cu laser au 
devenit cu adevărat cunoscute. Laserul fracționat, care a fost popular 
de ani de zile, nu este singura formă de tratament cu laser, iar in 
prezent, laserele foto-dinamice LLLT, adică terapia cu laser de nivel 
scăzut, câștigă o tot mai mare popularitate. Terapia foto-dinamică 
are numeroase avantaje, inclusiv diverse efecte de vindecare, legate 
de reducerea inflamației, accelerarea vindecării rănilor, stimularea 
regenerării și activitatea anti-oxidantă.



Tratamente cu lasere cosmetice LLLT 

LLLT PDT Master® laser cosmetic 

Este unul din dispozitivele cele mai versatile de tratament din oferta de dispozitive din categoria 
laserelor cosmetice:
Nu trebuie să cumpărați mai multe dispozitive
Acest dispozitiv vă permite să utilizați un numar de 4 tehnologii
Compatibilitate deplina in utilizarea cu produse cu continut de bio-cromofori

Datorită acestui lucru:
veți obține o rentabilitate rapidă a investiției
&
o sa aveti o ofertă mai atractivă a cabinetului pentru clientela

PDT MASTER | laser cosmetic care nu provoacă iritații
Unul dintre factorii popularității în creștere este apariția unei noi clase de lasere fără 
efecte secundare manifestata sub formă de iritație, exfoliere a pielii și roșeață după 
procedură. Efectele spectaculoase ale tratamentelor cu laser vizibile chiar după primul 
tratament sunt convingătoare. Există alternative de tratament din care puteți alege: 
laser LLLT, lumină LED, magneto-terapie cu câmp magnetic, precum și terapii 
combinate cu produsele cu continut cu bio-cromofori.

Utilizarea simultană a terapiei cu lumină și a câmpului magnetic pulsatil de joasă 
frecvență permite efecte terapeutice maxime. Câmpul magnetic stimulează circulația 
sângelui și limfei, are un efect bio-stimulator asupra fibroblastelor pentru a produce 
colagen și elastina.



Tratamente cu lasere cosmetice LLLT 
Cum funcționează tratamentele cu lumina laser si LED?

Lumina laser|LED ajunge la membrana celulara și mitocondrii, care sunt centrele energetice 
ale celulelor, datorită cărora celulele sunt stimulate să se regenereze.
Acest proces crește sinteza de elastină și colagen în piele și îmbunătățește fluxul sanguin și 
limfatic si stimulează proprietățile imunitare naturale ale celulelor.

                           TOP 5 cele mai populare tratamente faciale cu laser

Îndepărtarea decolorărilor
Unul dintre obiectivele cel mai frecvent definite ale terapiei cu laser este eliminarea decolorărilor, petelor, vergeturilor și 
cicatricilor. În acest scop, se utilizează lumină roșie de 650 nm și verde de 525 nm și un fascicul laser pulsat de 635 nm. 
Terapia durează 15 minute și se efectuează adesea folosind produse compatibile, de exemplu cele cu continut de 
vitamina C.

Reducerea ridurilor, intinerire si regenerare profunda
Pentru a îmbunătăți starea pielii trebuie efectuate o serie de tratamente folosind lumină roșie 650nm, verde 525nm și 
albastră 470nm. În plus, este activată funcționarea laserului pulsat de 635nm. Ridurile pot fi reduse în multe feluri, 
combinația perfectă este reprezentata de tratamentele cu laser cu utilizarea peelingurilor chimice. Datorită acestui lucru, 
obținem beneficiile atât ale foto-terapiei, cât și ale acizilor cosmetici. Aceste metode îmbunătățesc în mod amplu 
calitatea si aspectul pielii.

Tratamentul cu laser LLLT nu interferează cu metodele de medicină estetică, cum ar fi Botox sau injecțiile cu plasmă, deoarece nu 
provoacă încălzirea țesuturilor. Prin urmare, nu scurtează timpul efectului paralizant al botoxului cosmetic la conexiunile nervoase.

Tratamentul pielii “dificile”, cu capilare sparte, cu schimbari inflamatorii, rozacee
Unul dintre cele mai mari beneficii ale tratamentelor faciale cu laser este capacitatea de a reduce acneea vulgară, acneea 
adulta și rozaceea. În acest scop, trebuie utilizată lumina LED verde de 525 nm cumulativ cu lumină laser pulsată de 650 
nm. Pentru pielea predispusă la reactivitate și iritație, linia RED STOP este concepută pe bază de acid azelaic cu 
proprietăți calmante.

Tratament cu laser pentru acneea vulgară & reducerea excesului de sebum
Pe de altă parte, în tratamentul acneei vulgare, al acneei adulte și al pielii mixte, se folosesc alți parametri de lumină: 
roșu, albastru și UV-violet. Secreția de sebum este redusă, porii sunt vizibil curățați și îngustați. Astfel de tratamente sunt 
folosite și pentru tenul mixt și cela al adolescentilor, care necesită curățare. Aceste probleme sunt tratate cu lumină laser 
de 635 nm.

Lifting facial cu laser
Cea mai mare problemă a pielii feței după 50+ este lăsarea acesteia. Visul multor femei este un lifting al feței și gâtului. 
În chirurgia plastică, însă, este o procedură cu multe contraindicații și complicații, așa că merită luate în considerare 
metode non-invazive. Efecte foarte bune și în unele cazuri chiar spectaculoase; acestea pot fi obținute prin intermediul 
terapiei cu laser combinată cu cea a câmpului magnetic. Remodelarea ovalului feței și o îmbunătățire semnificativă a 
tensiunii pielii pot fi realizate prin efectuarea tratamentului cu laser cu fascicul pulsat de 625nm și lumină roșie, verde și 
albastră.

În plus, pot fi efectuate tratamente pentru zona ochilor, care necesită adăugarea de lumină UV-violetă și lumină laser 
continuă de 625nm la metodele utilizate.
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