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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 دستگاه نوری جوانسازی پوست نام کاال

 

 پزشکی حوزه کاال

 9999 شماره یا نام نسخه

 0011تابستان  تاریخ ورود به بازار

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  - متکاال/خد شیوه دستیابی به

 1اصلیمشتریان 

 )پنج مصرف کننده عمده(
  عام( سال 01تا  01عمدتاً بانوان بین( 

 

  معرفی کاال/خدمت

LEDفواید. گیردمورد استفاده قرار میدر سراسر دنیا ای های حرفههاست که در درماندرمانی مدت LED های مستعد آکنه، کدر، پیر و بیمار با برای پوست
ده است. شگیر محسوب میشود. این روش علیرغم نتایج خوبی که به همراه دارد، در گذشته نه چندان دور روشی پر هزینه و وقتاستفاده منظم آشکار می

ها ها در دسترس است و دیگر محدود به استفاده در کلینیککنندهصرف، به صورت هدفمند برای مLEDهای مراقبت از پوست خانگیِ مبتنی بر امروزه دستگاه

 .شود. به عالوه این روش بدون درد و عوارض جانبی است. این عوامل باعث رضایت بسیار باالی مشتریان ما از نیالی شده استو مراکز زیبایی نمی
 است. یالیاستفاده از ن جیو چروک از نتا نیو چ شنیگمنتیپرپیمنافذ پوست، ها . کاهشکندیظاهر پوست را اصالح م کینامیفوتود ندیفرا قینور از طر

 است. آلدهیانواع پوست ا یبرا ماسکاین 

 :به طور خالصه فواید نیالی برای پوست موارد زیر است

 افزایش گردش خون 

 تحریک تولید کالژن 

 روی صورت کمک به بهبود زخم 

  ترطوالنیحفظ بافت سالم و بدون چروک برای مدت 

 کاهش اندازه منافذ پوست 

  افزایش سنتز RNA  وDNA 

 های مضر روی پوستاز بین بردن باکتری 

 تردیده برای جایگزینی سریعهای آسیبکمک به سلول 

 تحریک فعالیت فیبروبالستیک 

 افزایش فعالیت سیستم لنفاوی 

 کاهش درد عضالت صورت 

 کمک به حفظ رطوبت پوست 

 سفت کردن پوست 

  رسانیاکسیژنافزایش 

 بازسازی فعالیت طبیعی سلولی 
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

  ولت 0ولتاژ 

  گرم 001وزن 

  سال ۰1قابل استفاده برای تمام سنین باالی 

 امکان استفاده برای آقایان و بانوان 

 بدون عوارض بلند مدت و کوتاه مدت 

 بدون نیاز به مراقبتِ پس از اعمال 

  درمانی غیر تهاجمیروش 

 قابلیت ترکیب با هر روش دیگر برای افزایش اثربخشی؛ مانند کرم های موضعی، میکرودرم و … 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

   اداره ثبت اختراع 99آذر  ثبت اختراع

   اداره کل تجهیزات پزشکی 0011شهریور  ایمنی عمومی 91910گواهی 
 


