
Marvel

Novinka
vo fotorejuvenizácii

Je príjemné
cítit sa dobre

vo svojej koži.



SVETLO / FARBA

Modré svetlo

MARVEL 6EX

1 LED panel
335x190mm
1056 LED diód = 
264 LED diód na 1 farbu

415 nm
2

15,79 mW/cm
2

18,942 J/cm

415 nm
2

115 mW/cm
2

138 J/cm

630 nm
275 mW/cm

290 J/cm

525 nm
2

115 mW/cm
2

138 J/cm

590 nm
2

75 mW/cm
2

90 J/cm

Nízka-L/20μa

Stredná-M/80μa

Vysoká-H/380μa

15KHz
Nízka-L/0μs

Stredná-M/6μs

Vysoká-H/12μs

630 nm
222,05 mW/cm

2
26,466 J/cm

525 nm
2

19,245 mW/cm
2

17,094 J/cm

590 nm
2

20,845 mW/cm
2

25,014 J/cm

Nízka-L/20μa

Stredná-M/80μa

Vysoká-H/380μa

15KHz
Nízka-L/0μs

Stredná-M/6μs

Vysoká-H/12μs

MARVEL 6MD (medical doctor)

4 LED panely
335x190mm,
1056 LED diód na panel =
1056 LED diód na 1 farbu

Červené svetlo

Zelené svetlo

Žlté svetlo

2 sondy na mikroprúdovú terapiu
(možnosť nastavenia nízkej, 
strednej a vysokej intenzity)

2 sondy na mikroprúdovú terapiu
(možnosť nastavenia nízkej, 
strednej a vysokej intenzity)

Marvel Predstavujeme Vám
nový systém vo fotorejuvenizácii

Marvel je kompletný LED  fotorejuvenizačný systém, poskytujúci neinvazívne, ale zároveň účinné metódy aktivujúce bunky 
kože nízkovýkonovou svetelnou energiou bez termického poškodenia. LED terapia zabezpečuje prienik svetla určitej vlnovej 
dĺžky do buniek kože za účelom biostimulácie a cieleného ošetrovania kožných problémov. Laboratórne štúdie poukazujú, že 
bunky kože rastú rýchlejšie, keď sú vystavené expozícii LED svetlu určitej vlnovej dĺžky.

V priebehu 20 dní dochádza k:
• 14% nárastu produkcie kolagénu
• 48% zvýšeniu produkcie elastínu
• 38% zvýšeniu krvnej cirkulácie

Modré svetlo 470 nm
Zlepšuje aknóznu pleť, má antibakteriálne a čistiace  
účinky. Zlepšuje vzhľad mastnej pleti, redukuje 
množstvo kožného mazu. Je plne použiteľné aj u citlivej 
pokožky.

Zelené svetlo 525 nm 
Redukuje pigmentácie prienikom k bazálnej vrstve.

Žlté svetlo 590 nm 
Lieči začervenania a má tiež detoxikačné a vyhladzujúce 
účinky. Zlepšuje lymfatickú a krvnú cirkuláciu.

Červené svetlo 640 nm
Zvyšuje produkciu kolagénu v pokožke, vedie
k opätovnému spusteniu regeneračných mechanizmov a 
stimuluje fibroblasty. Červené svetlo je absorbované 
krvou a tkanivami s vysokým obsahom vody.

Hĺbka prieniku svetla
rôznej vlnovej dĺžky pokožkou

Marvel so šiestimi aplikáciami v jednom elegantnom prevedení.



Mikroprúdová terapia
Jemným masírovaním tvárových svalov redukuje množstvo 
kožného mazu. Takisto zmierňuje vačky pod očami a zlepšuje 
celkový vzhľad pleti. Aktiváciou chemických reakcií na bunkovej 
úrovni, podporuje produkciu kolagénu a elastínu, čo následne 
vedie k spevneniu a vyhladeniu pleti a redukcii výskytu jemných 
vrások.  

Svetelná LED terapia:
• minimalizuje viditeľné linky a vrásky pokožky
• zlepšuje tonizáciu a napätie pleti
•  aktivuje fibroblasty, stimuluje novotvorbu kolagénu v pokožke    
•  znova naštartuje prirodzenú kolagénovú aktivitu
•  zlepšuje vzhľad pleti po slnečnom žiarení
•  zvyšuje krvnú cirkuláciu v koži
•  pomáha znižovať produkciu melanínu, ktorý je príčinou 
   hnedých stareckých škvŕn
•  podporuje výživu pokožky zvnútra
•  zlepšuje vzhľad nerovnomernej pigmentácie pokožky
•  zmenšuje zhrubnutie kože
•  redukuje veľkosť kožných pórov
•  stimuluje a aktivuje metabolické funkcie kožných buniek
•  podporuje vyhladzovanie kožných štruktúr
•  spomaľuje degeneráciu pokožky spôsobenú vekom
•  redukuje viditeľné sčervenanie pokožky
•  je bezpečná a efektívna pre všetky typy pleti 
•  neinvazívna forma liečby
• b ez nežiadúcich efektov
• bezbolestná terapia

Pred aplikáciou Po aplikácii Pred aplikáciou Po aplikácii 

Aplikácia vysokofrekvenčnej prúdovej sondy

Aplikácia mikroprúdovej sondy

Prúdová terapia
Komplexný kozmetický systém Marvel ponúka okrem svetelnej 
LED terapie aj  možnosti ošetrovania pleti prúdom. 

Vysokofrekvenčná prúdová terapia
Používa sa napr. pri redukcii výskytu celulitídy, vypína a tonizuje 
ochabnutú kožu tela, podporuje produkciu molekúl kyslíka, 
vhodne podporuje vylučovacie procesy lymfatického systému, 
podporuje proces jemnej exfoliácie pokožky, zlepšuje krvný 
obeh, podporuje zdravý metabolizmus buniek, čo v konečnom 
dôsledku vedie k pevnejšej a zároveň jemnejšej pleti. 



KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Tel. : +421 2 6541 1344
                
Web: www.laser.sk
E-mail: sales@kvant.sk


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

