8|DOBRO POČUTJE

11|STIMULIRA KRVNI OBTOK

Zaradi izpostavljanja močni svetlobi, bo vaše telo pospešilo

Kolagenske svetlobne terapije povečajo oksigenacijo in
pospešijo razstrupljanje naše kože, zlasti zaradi energije, ki
bo skozi kožne celice prodrla v plast dermisa. Raziskave so
dokazale, da to vodi tudi k izboljšanju krvnega obtoka v
našem telesu.

produkcijo hormona serotonina. To je naravni hormon sreče
v vašem telesu. Zato se poleti počutimo srečnejše in imamo
več energije. Sončna obdobja ali izpostavljanje močni
svetlobi lahko preprečijo zmerno depresijo in sezonsko
afektivno motnjo (SAM) - imenovano tudi "zimska depresija" kjer gre za depresijo, ki jo povzroči predvsem pomanjkanje
svetlobe.
Rezultat terapije z močno svetlobo je statistično zmanjšanje
depresije. Močna svetloba pripomore k boljšemu počutju
depresivnih ljudi in učinkuje hitreje od običajnega
zdravljenja z zdravili ali psihoterapijo.
dr. Daniel F. Kripke, profesor psihiatrije na kalifornijski univerzi v San
Diegu.

Ko se prepustite sproščujoči kolagenski terapiji z močno
svetlobo, lahko odmislite prav vse in zgolj uživate v toplini
kolagenskega tretmaja. Po terapiji se boste počutili bolj
polni energije in razbremenjeni. Jasneje boste razmišljali in
hitreje reagirali.

9|POMAGA PRI HUJŠANJU
Prav hormon serotonin je tisti, ki zavira apetit. Zaradi več
serotonina v našem telesu se ne le počutimo srečnejše,
ampak občutimo tudi manj apetita. Zato, na primer, večina
ljudi v toplejšem vremenu poje manj.
dr. L. Lohmeier, Mississippi State University, Mississippi, ZDA.

Raziskave so dokazale, da so bolniki s prekomerno telesno
težo, ki so prejemali večje odmerke serotonina v obdobju
24-tedenske raziskave, zmanjšali svoj vnos hrane in
posledično shujšali.
G. A. Bray, et al., NAASO, ZDA.

Kolagenska svetlobna terapija poveča cirkulacijo s
sproščanjem krvnih žil na tretiranih mestih, kar omogoča
boljši pretok krvi. To pa posledično pomaga pri
preprečevanju in odpravljanju gubic, saj izboljšan krvni
obtok spodbudi rast novih kožnih celic.
Ker svetloba pri 633 nanometrih prodre globoko, se dobro
absorbira na vseh nivojih in v vse kožne celice, vključno z
žilami endotelijskih celic in eritrociti.

.

R. Glen Calderhead, mag., japonski fototerapevtski laboratorij,
Tokio, Japonska.

12|ZMANJŠA GUBICE IN GUBE IN VIDNO
DELUJE PROTI STARANJU
Obnovitev produkcije kolagena in elastina v celicah
povzroči izginotje majhnih gubic na koži, večje gube pa
postanejo manj opazne.
Seung Yoon Lee at al., oddelek za dermatologijo, National
Medical Center, Republika Koreja.

Zaradi vseh koristi kolagenska svetlobna terapija koži povrne
mladostni sijaj in videz zato vidno deluje proti staranju.
Počutili se boste in videti boste mlajši!
Za več informacij o koristih in navedenih raziskavah, lahko
kontaktirate vašega najbližjega svetovalca ali nam pišete
na info@ultrasun.nl.

10|ODPRAVLJA BOLEČINO
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dr. H. J. Van der Rhee; dr. E. De Vries iz Erasmus Medisch
Centrum, Rotterdam, Nizozemska.
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KORISTI
KOLAGENSKE
SVETLOBE
12 RAZLOGOV, ZAKAJ IZBRATI
KOLAGENSKO SVETLOBNO TERAPIJO.

ZAKAJ TA LETAK?
Praksa kolagenske svetlobne terapije za namene
pomlajevanja kože je relativno nov pristop k lepoti in
zdravju. Vsakodnevno se po vsem svetu objavi vedno več
znanstvenih raziskav o učinkovitosti svetlobe z valovno
dolžino 633 nanometrov.
Večina teh študij raziskuje učinek, ki ga ima ta rdeča
svetloba na našo kožo in naš videz. Znano je, da rdeča
kolagenska svetloba veliko prispeva k izboljšanju različnih
težav s kožo. Manj znano pa je, da je lahko prav ta rdeča
svetloba koristna tudi za naše zdravje in splošno dobro
počutje. Rdeča svetloba pri 633 nanometrih nam verjetno
bolj koristi, kot se večina ljudi zaveda.
Ljudje, ki so že poskusili kolagensko svetlobno terapijo
imajo nešteto razlogov, zakaj jo želijo koristiti. Pri Ultrasunu
menimo, da je pomembno, da se zavedate, kakšni so
pozitivni učinki kolagenske svetlobe. Iz tega razloga bi vam
radi predstavili vse koristi kolagenske svetlobne terapije.
Kolagenske sijalke oddajajo svetlobo pri natanko 633
nanometrih in tako prispevajo k vsem koristim, ki so naštete
v tem letaku. V tej zloženki je naštetih in razloženih 12 koristi
kolagenske svetlobne terapije. Za več informacij o
navedenih koristih in raziskavah, ki se nanje navezujejo,

Kolagenska svetlobna terapija prodre v najglobljo plast
kože, v dermis, kjer se proizvaja beljakovina kolagen.
Kolagenska svetlobna terapija aktivira proizvodnjo
kolagena. Tvorilo se bo več kolagena in elastina, kar bo
močno okrepilo strukturno podporo vaše kože.
B. A. Russell, N. Kellett in L. R. Reilly.

2|ZGLADI KOŽO
Raziskave kažejo, da je koža po obiskovanju kolagenskih
svetlobnih terapij bolj gladka na otip. Pri splošnem
ocenjevanju tena, mehkobe, gladkosti, čistosti in čvrstosti
kože na tretiranih mestih, je večina ljudi poročala o
izboljšanjih na vseh naštetih nivojih in pri vseh vprašanjih v
raziskavi.
B. A. Russell, N. Kellett in L. R. Reilly, Oregon USA, Edinburgh,
Liverpool, Združeno kraljestvo.

Elastin je osnovni gradnik vezivnega tkiva, ki ohranja kožo
prožno in elastično. S staranjem koža izgubi nekaj svoje
elastičnosti in čvrstosti. Deloma je vzrok temu prav
pomanjkanje in usihanje kolagena v usnjici ali dermisu
kože.

B. A. Russell, N. Kellett in L. R. Reilly.

6|ZMANJŠA VELIKOST POR
Z leti, ko naša koža izgubi svojo elastičnost in čvrstost, se
velikost por na videz poveča. Koža ni več tako napeta in
zato vdrtinice v koži postanejo bolj opazne. Brez podpore
kolagena in elastina vaši koži, se bodo pore razširile.
Ključ za zmanjševanje velikosti por je v tem, da imate kožo
vedno čisto, da vaše pore niso zamašene in da povečate
količino kolagena in elastina, da bo koža spet dobila svojo
podporo.
D. Jaliman, dr. med., newyorška dermatologinja, ZDA.

Rdeča svetloba pri 633 nanometrih pospeši prenos energije
med kožnimi molekulami, ki absorbirajo svetlobo. Te
aktivirane molekule povzročijo, da se telo odzove s
povečano oksigenacijo in razstrupljanjem vaše kože.

7|ZMANJŠA KOŽNE MADEŽE

Tina Karu, Ruska akademija znanosti, Moskva, Rusija.

4|ZMANJŠA ZALOGE CELULITA

Večina vas verjetno že ve, da sta kolagen in elastin
beljakovini, ki sta v naši koži naravno prisotni in ji dajeta
strukturno podporo. Kolagen je odgovoren za to, da je
koža čvrsta.

Vaša koža bo zaradi več kolagenskih in elastinskih vlaken
postala čvrstejša. Prav tako se bo povečala sposobnost
ohranjanja vlažnosti kože.

3|OKSIGENACIJA IN RAZSTRUPLJANJE
KOŽE

prosimo, obiščite spletno stran CollagenicMachines.com.

1|OBNOVITEV KOLAGENSKIH IN
ELASTIČNIH VLAKEN

5|IZBOLJŠA OHRANJANJE VLAŽNOSTI
KOŽE, NJENO PROŽNOST IN ČVRSTOST

Raziskave kažejo, da je kolagenska svetlobna terapija zelo
učinkovita tako pri pomlajevanju kot tudi pri negi kože,
vključno z zmanjševanjem celulita. Ker se poveča
oksigenacija in pospeši razstrupljanje kože in ker uporaba
kolagenske svetlobne terapije stimulira cirkulacijo krvi, bo
vaša koža zglajena in celulit bo postal manj viden.
Preds. prof. Kim Jin Wang, dr. med. in znan., Ruska akademija
znanosti, Moskva, Rusija.

Z znanstvenimi raziskavami je bilo potrjeno, da rdeča
svetloba pri 633 nanometrih pripomore k zmanjšanju težav s
kožo, kot je celulit ali adiposis edematosa. S kolagensko
svetlobno terapijo namreč zmanjšamo maščobo znotraj
veznega tkiva, ki povzroča celulit.

Kolagenska svetlobna terapija zmanjša starostne lise,
sončne pege in druge motnje pigmentacije kože. Barva
vaše kože se lahko temno obarva. Starostne lise -- znane
tudi kot jetrne pege, čeprav niso povezane z delovanjem
jeter -- nastanejo zaradi zgoščevanja melanina v vaši koži.
Kolagenska svetlobna terapija v telesu aktivira naravne
procese obnavljanja kože. Z obnovitvijo kolagena začnejo
starostne lise in druga obarvana mesta izginjati.
Fabien Baez in Laurence R. Reilly, Mednarodni center za kozmetično
medicino, Sydney, NSW, Avstralija.

