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Beauty toestel voor een  
gezondere en gladdere huid  

Lichttherapie beschrijft het gebruik van golflengten van licht (kleuren) om cellen te 
stimuleren, te genezen, te regenereren en te beschermen die beschadigd zijn geraakt, 
degenereren of dreigen af te sterven.  
 
Dit 3-in-1 beauty toestel is speciaal ontworpen om u een stralende, jonger uitziende huid te 
geven.  De gebruikte golflengten (kleuren) kunnen acne veroorzakende bacteriën 
elimineren, hebben ook een ontstekingsremmende eigenschap en verminderen zichtbare 
roodheid veroorzaakt door rosacea of andere huidaandoeningen.   
 
Lichttherapie is een niet-invasief, niet-chirurgisch facelift alternatief, waarbij de huid wordt 
geholpen haar elasticiteit en stevigheid te behouden, terwijl de textuur wordt verfijnd en 
lijntjes en rimpels worden gladgestreken.   
 
Deze zeer effectieve en UV-vrije behandeling kan op alle huidtypes worden toegepast. 
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 Effecten van de golflengtes:  

Dit beauty toestel gebruikt 3 verschillende golflengtes (kleuren) om 
verschillende lagen van de huid te bereiken en allerhande huidproblemen aan 
te pakken: 

  
Blauw licht (470nm)  
Helpt bestaande puistjes te kalmeren en 
te genezen en vermindert toekomstige 
uitbraak door acne-veroorzakende 
bacteriën te elimineren. 
 
Geel licht (590nm) 
Heeft ontstekingsremmende eigenschappen en vermindert zichtbare roodheid 
veroorzaakt door rosacea of andere huidaandoeningen. 
 
Rood licht (623nm)  
Stimuleert de doorbloeding van de huid, verbetert de elasticiteit en huidskleur.  Het maakt 
fijne lijntjes, rimpels, kraaienpootjes en pigmentvlekken minder zichtbaar. 
 

 
 Product eigenschappen:  

- Op maat gemaakt met 3 verschillende golflengtes (kleuren) voor een optimaal resultaat. 
- Tot 7 verlichtingsmodi (instelbaar door de gebruiker): 3 kleuren en 4 mix kleuren (gemengde 

kleurcombinaties). 

- Dim-functie (sterkteregeling) voor een gemakkelijke instelling van de intensiteit. 

- Timer instelbaar tot 30 minuten.  
- Uniek design met optimale kleurverdeling. 

 
Product specificaties:  Product detail:  

Product afmeting:  30x20x3cm 

Golflengte (kleur):  470nm; 590nm; 623nm=1:1:1 

Aantal LEDs: 60x5W 

Werkelijk vermogen: 50W 

Timer:  Instelbaar tot 30 minuten 

Materiaal: Metaal, wit  

 
 Bestelinformatie: 

Artikel n° Product omschrijving  

TBL002 3-kleuren tafeltoestel – witte behuizing - 50W - 60 LEDS - 470:590:623=1:1:1 

 
 

  Voor meer informatie, bezoek www.healing-light-therapy.com of contacteer ons op info@healing-light-therapy.com.   

 

Adapter Voedingskabel 

Licht therapie beauty toestel Beschermbril 


