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αφιερωμένο στην ομορφιά σας



Τι είναι το Παλμικό Φως?
Το παλμικό πολυχρωματικό φως η, Λαμπτήρας 
Flash είναι φυσικό φως φιλτραρισμένο από τις UVA 
(φωτογήρανση), UVB (δερματικό έγκαυμα), και UVC (κίνδυνο 
καρκίνου του δέρματος).

Παράγει έντονο και άμεσο φως, που διαχέεται στο 
σώμα για να επουλώσει και ομορφαίνει το δέρμα, χωρίς 
ερέθισμα η ενόχληση.

Η θεραπεία είναι ανώδυνη και χωρίς ρίσκο η βλάβες στο 
δέρμα.

Εφαρμόζεται σε λευκά και μυρισμένα δέρματα και στην 
περίπτωση της αποτρίχωσης: σε μαύρα δέρματα.

Αυτή η νέα τεχνολογία εξελίχθηκε σημαντικά τα τελευταία 
10 χρόνια και είναι εφαρμοσμένη σε όλη την γκάμα 
συσκευών EFB beauté® pulsed light.

Γαλλική Κατασκευή
Η EFB beauté® είναι η Αισθητική και Ιατρική μάρκα 
του Γαλλικού βιομηχανικού ομίλου Eurofeedback. 
Ειδικός για 29 χρόνια στην τεχνολογία και εφαρμογής 
παλμικού φωτός, καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για 
βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.

Η Eurofeedback κατέχει αποκλειστική παγκόσμια 
καινοτομία και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Patent) για την 
αποτρίχωση της άσπρης και ξανθιάς τρίχας, μέχρι 
τώρα ήταν αδύνατο να αφαιρεθεί με παλμικό φως.

Η τεχνογνωσία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που 
κατατίθενται από το τμήμα «Έρευνα & Ανάπτυξη», 
επέτρεψε στην Eurofeedback να γίνει η πρώτη 
παγκοσμίως κατασκευαστής παλμικού φωτός.
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Διαδικασία
Στην διαδικασία μακροχρόνιας φωτο-αποτρίχωσης, το 
παλμικό φως θα απορροφηθεί από την μελανίνη στην 
τρίχα. Στην διαδικασία της φωτο-αναπλασης το παλμικό 
φως θα απορροφηθεί από την αιμογλοβίνη στο δέρμα.

Το παλμικό φως μετατρέπεται σε θερμότητα και καυτηριάζει 
τα αιμοφόρα αγγεία που τρέφουν την τρίχα ανάλογα 
με το επιλεγόμενο πρόγραμμα αποτρίχωσης. Επίσης 
δημιουργεί και δράση ανάπλασης στις ίνες κολλαγόνου 
και ελάτινης οι οποίες βελτιώνουν την σφρυγγιλότητα και 
την σύσφιξη του δέρματος.

Θεραπειες τις EFB beauté®

Η Νέα Γενιά Παλμικού Φως της EFB beauté® pθεραπεύει 
δερματικά προβλήματα σε Άντρες και Γυναίκες με 
ανοιχτόχρωμο και καφέ δέρμα, όπως:
Ακμή, Ευρυαγγείες, Κηλίδες Γήρατος, Ρυτίδες & Δερματική 
χαλάρωση, Φωτογήρανση για το πρόσωπο και σώμα.

Η Πατέντα μοναδικής και αποκλειστικής τεχνολογίας 
της EFB beauté® Pulsed Light στις συσκευές Anthélia®, 
Ariane® και Adéna® προσφέρει φωτο-αποτριχωση στις 
μαύρες/σκουρες τρίχες και στις ξανθιές και άσπρες τρίχες  
σε όλους τους φωτότυπους από το λευκό μέχρι και το 
μαύρο δέρμα.

Κανόνες Ασφαλείας
Οι συσκευές EFB beauté®, Anthélia®, Ariane® και  
Adéna® τηρούν όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
και Γαλλικών προτύπων, με πιστοποίηση CE0120 που 
ανταποκρίνεται στην ποιότητα SGS ISO 13485.
Οι συσκευές έχουν εγκριθεί για σήμανση CE Medical  
Device σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ της ΕΟΚ.
Είναι απόλυτα ασφαλές, ανώδυνα με ελεγμένο και 
εγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Πριν Μετά 

Επιδερμίδα 
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Βιοψία αναδιαμορφώσεως



Αντιγήρανση & Φωτο αναπλαση
Το παλμικό φως EFB beauté® εξασφαλίζει ανθεκτική 
δερματική ανάπλαση.
Διεγείρει την παραγωγή δερματικού κολλαγόνου & 
ελαστίνης. Συρρικνώνει τους διεσταλμένους πόρους 
βελτιώνει την γενική υφή του δέρματος με αποτέλεσμα 
την βελτιωμένη δερματική ελαστικότητα και τόνο.
Το παλμικό φως EFB beauté® προσφέρει ομοιόμορφη 
όψη, μείωση στην εμφάνιση ρυτίδων, σφρυγγιλότητα 
στο περίγραμμα πρόσωπου και μια φυσιολογική δράση 
αντιγήρανσης με ανόρθωση στο πρόσωπο και σώμα 
χωρίς βλαβερές συνέπειες.

Πριν την Θεραπεία Μετά την Θεραπεία 

Κηλίδες γήρατος / Πανάδες
Η τεχνητή και απόλυτα ασφαλής θερμότητα που 
παράγεται από το παλμικό φως EFB beauté®, εξαλείφει 
την υπερβολική μελανίνη που υπάρχει στην επιδερμίδα, 
επιτρέποντας την εξασθένηση των κηλίδων γήρατος που 
προκαλούνται από τη φωτογήρανση.

Εξάλειψη Μελάγχρωσης 
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Πριν την θεραπεία Μετά από 10 μέρες 
 και 1 συνεδρία

Θεραπεία Ακμής 
Στην απορρόφηση του παλμικού φως από την 
αιμογλοβίνη, το παλμικό φως EFB beauté® μειώνει την 
παραγωγή σμήγματος που είναι υπεύθυνη για την Ακμή.



Αγγειακή θεραπεία
Το παλμικό φως EFB beauté® θεραπεύει και μειώνει την 
ερύθημα, τις ευρυαγγείες και την ροδόχρους ακμή.
Το φως που απορροφάται από την αιμογλοβίνη 
μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτή η θερμότητα 
μεταδίδεται στο τοίχωμα του αγγείου και το καταστρέφει 
ως αποτέλεσμα να εξαφανίζεται σταδιακά.

Φωτο-αποτρίχωση
Η αρχή που χρησιμοποιείται από το παλμικό φως EFB 
beauté® για μακροχρόνια φωτοαποτρίχωση βασίζεται στο 
κόκκινο διεισδυτικό φως το οποίο απορροφάτε από την 
σκουρόχρωμη μελανίνη της τρίχας μετατρέποντας το έτσι 
σε θερμότητα.

Μήκος κύµατος (nm)
400300 500 600 800 1100 1400
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Epidermis

Dermis

Hypodermis

Stratum
Corneum
Epidermis

Dermis

Hypodermis

32% 77% 65% 65% 28%

Διείσδυση Φωτός Κύκλος ανάπτυξης της τρίχας 

Anagène

Catagène Télogène

Η θερμότητα αυτή όταν μεταφερθεί στην παπίλια της 
τρίχας συμπηγνύει τους βλαστικούς ιστούς και ως 
αποτέλεσμα την οριστική αποβολή της τρίχας.
Στην Αναγεννή φάση εξαλείφεται στο 100%.

Τρίχες που βρίσκονται στα στάδια ανάπτυξης καταγενής 
η τελογενής θα συνεχίσουν τον κύκλο και στις 6-9 
εβδομάδες αφού θα βρίσκονται στην Αναγεννη φάση θα 
γίνεται η αποτρίχωση τους στην επόμενη συνεδρία.

Πριν Μετά
Το παλμικό φως EFB beauté® αντιμετωπίζει όλων των 
ειδών τρίχες και φωτότυπους δέρματος 

Το παλμικό φως EFB beauté® έχει αποκλειστικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και είναι το μοναδικό σύστημα που 
προσφέρει μακροχρόνια φωτο-αποτρίχωση σε Ξανθιές 
και Άσπρες τρίχες (Patent) με εγγυημένη αποκλειστική 
έρευνα.



Κόστος Θεραπειών
Το κόστος των θεραπειών αποτρίχωσης EFB beauté® θα 
έχει σίγουρη και γρήγορη απόσβεση σε σύγκριση με τις 
προσωρινές μεθόδους και το συνεχές κόστος τους (κερί, 
αποτριχωτικές κρέμες κ.α.) 
Όσον αφορά την δερματική αντιγήρανση & ανάπλαση η 
θεραπεία φωτο-ανάπλασης EFB beauté® προσφέρει την 
ιδανική λύση αφού είναι αναμφίβολα πιο αποτελεσματική 
από τις αντιγηραντικές κρέμες και παραμένει μια 
σημαντική εναλλακτική λύση στην αισθητική χειρουργική.

Διάρκεια των Θεραπειών 
(Βάση περιοχής εφαρμογής)
Φωτο-αποτρίχωση: Aπό 10 έως 60 λεπτά
Φωτο-ανάπλαση: Από 15 έως 30 λεπτά 

Αριθμός και Συχνότητα Συνεδριών
Φωτο-αποτρίχωση: 4 με 8 συνεδρίες (ανάλογα με 
τον Φωτότυπο δέρματος και είδος τρίχας) κάθε 6 έως 
10 εβδομάδες (ανάλογα με την ανάπτυξη των τριχών).
Φωτο-Αναπλαση και άλλες θεραπείες: 1 έως 6 συνεδρίες 
κάθε 2 έως 6 εβδομάδες ανάλογα με τη θεραπεία.

Προσοχή
Το δέρμα δεν πρέπει να εκτίθεται στον Ήλιο/Σολάριουμ 
η στις κρέμες αυτο-μαυρίσματος. Προσοχή στα φάρμακα 
και καλλυντικά που προκαλούν Φωτοευαισθησία για 4 
εβδομάδες πριν από τη θεραπεία και 1 ή 2 εβδομάδες 
μετά, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπέρ και υπό-
μελάγχρωσης.

EFB beauté® Η ποιο 
ασφαλής καινοτόμα μέθοδος 
εφαρμογής Παλμικού Φωτός



www.efbbeaute.fr

EFB beauté®, Anthélia®, Ariane®, Adéna® είναι σήματα 
κατατεθέντα της Eurofeedback, Γαλλικής κατασκευής 
και κορυφαίος κατασκευαστής λαμπτήρων Flash για 
ιατρικές αισθητικές θεραπείες.

SPATIUM Trading Ltd. 
info@spatium.com.cy

+35722341167

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο 

αντιπρόσωπο EFB beauté®.

Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι
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