Made in Switzerland

Dane techniczne Q.Light SKIN CARE UNIT

Q.Light terapia światłem w pielęgnacji skóry
Q.Light SKIN CARE UNIT jest systemem przeznaczonym do terapii
kosmetycznych, w celu odmłodzenia, wygładzenia i nadania skórze młodego
wyglądu.
W miarę upływu czasu zauważamy wyraźne ślady szkodliwego wpływu
promieniowania UV na skórę. Czas, złe odżywianie, zły styl życia przyśpieszają
proces starzenia skóry. Każdy z nas chciałby jak najdłużej zachować młody
i zdrowy wygląd.

Q.Light SKIN CARE UNIT jest przeznaczony do stosowania w leczeniu
i pielęgnacji skóry w gabinetach dermatologicznych, klinikach medycyny
estetycznej, salonach piękności a także do terapii domowych.

Urządzenie

Q.Light® 70 NT IR - SKIN CARE UNIT

Moduły

SKIN CARE, ANTI-AGEING, ACNE CARE,
CELLULITE CARE, PAIN CARE i 6 modułów do
koloroterapii

Średnica
naświetlanej
powierzchni w cm
Źródło światła

25cm z max. odległości leczniczej

Spektrum

385 – 1700nm

Opatentowane źródło naturalnego widma
światła dziennego (kryptonowe źródło światła)

Główne wskazania to:
• pielęgnacja skóry
• działanie odmładzające (przeciw efektom starzenia)
• leczenie trądziku
385nm

• leczenie cellulitu
• łagodzenie bólu.

Q.Light® SKIN CARE UNIT

Made in Switzerland

Moduły SKIN CARE:

780nm

1700nm

Polaryzacja

≥ 98%

Emisja
widzialnego
światła
Emisja
podczerwieni
Emisja UV

Widzialne światło pomiędzy 385 – 780nm

Temperatura
światła

Optymalny rozkład energii w całym widmie.
Praktycznie zimne światło.

Certyfikaty

ISO 9001 & EN 46001

Znak CE

1275

Bliska podczerwień pomiędzy 780 -1700nm
bez UV

zawsze właściwe spektrum
www.tantum.com.pl

Dodatkowe dane techniczne Q.Light SKIN CARE UNIT

Jakość światła Q.Light SKIN CARE UNIT
Q.Light SKIN CARE UNIT emituje spektrum światła z opatentowanego
technologicznie źródła światła.
Emisja w %
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Urządzenie

Q.Light® SKIN CARE UNIT

Napięcie

230 V, 50 - 60 Hz / 110 V, 60Hz

Pobór mocy

50 VA max.

Klasa
bezpieczeństwa

II, Typ B

Standardowa
gęstość mocy

40 mW/cm2, 2,4 J/cm² (min.) z max.
odległości leczniczej

Waga

1’120g

Wymiary

260 x 158 x 173 mm

Gwarancja

24 miesięcy od daty dostarczenia

Stand-Home

Stand-Standard

Stand-PRO

Q.Light parametry lecznicze dla Q.Light SKIN CARE UNIT

Urządzenie

Q.Light®
SKIN CARE UNIT

Stopień
polaryzacji

≥98%

Odległość
lecznicza

Średnica
naświetlania

25cm (max.)

25cm (max.)

20cm

20cm

15cm

15cm

opatentowana technologia źródła światła
Made in Switzerland

www.tantum.com.pl

Q.Light SKIN CARE UNIT Zestaw specjalistycznych modułów
Q.Light® ACNE CARE Module / 385 - 500nm (leczenie trądziku)
Q.Light SKIN CARE UNIT oferuje specjalistyczne moduły do terapii,
które pozwalają na leczenie specyficznych schorzeń skóry zawsze
odpowiednim i najlepszym spektrum leczniczego światła. Wkładając
odpowiedni moduł do aparatu Q.Light SKIN CARE UNIT uzyskujemy
specjalistyczny leczniczy system do terapii. Uzyskane w ten sposób
spektrum światła pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów
leczniczych w różnych rodzajach terapii kosmetycznych.
Q.Light® SKIN CARE Module / 385 - 780nm (pielęgnacja skóry)

Q.Light® CELLULITE CARE Module / 550 - 1700nm (leczenie
celulitu)

Q.Light® ANTI-AGEING CARE Module / 385 -1700nm (przeciw
objawom starzenia)

Q.Light® PAIN CARE Module / 580 -1700nm (leczenie bólu)

Made in Switzerland

specjalistyczne moduły
www.tantum.com.pl

Moduł Q.Light SKIN CARE (pielęgnacja skóry) przeznaczony jest
do terapii , wspierania i pielęgnacji skóry zwalczając negatywne
skutki działania środowiska i niezdrowego stylu życia.

Dane techniczne modułu Q.light SKIN CARE
Urządzenie

Q.Light® SKIN CARE MODULE
25cm z max. odległości leczniczej

• suchej i napiętej skóry

Średnica
naświetlanej
powierzchni w cm

• codziennej pielęgnacji

Źródło światła

Opatentowane źródło naturalnego widma
światła dziennego (kryptonowe źródło
światła)

Spektrum

385 – 780nm

Moduł Q.Light SKIN CARE jest przeznaczony specjalnie do
pielęgnacji skóry w przypadku:

• działanie wygładzające
• ochrona przed pojawianiem się różnych zmian skórnych
• skóry podrażnionej
oraz
• pobudza procesy regeneracji skóry
• optymalizuje transport tlenu do komórek skóry

385nm

780nm

• stymulacja ROS w komórkach skóry (specyficzny reaktywny tlen)
oraz przed aplikacja kremów dermatologicznych, kosmetycznych
i serum.
Q.Light® SKIN CARE Module

Made in Switzerland

Polaryzacja

≥ 98%

Emisja widzialnego
światła

Widzialne światło pomiędzy 385 – 780nm

Emisja
podczerwieni

Bez podczerwieni

Emisja UV

Bez UV

Temperatura światła

Optymalny rozkład energii w całym widmie.
Praktycznie zimne światło.

Certyfikaty

ISO 9001 & EN 46001

Znak CE

1275

regulacja procesów komórkowych
www.tantum.com.pl

Jakość światła emitowanego przez Q.Light SKIN CARE Moduł

Jak prowadzić terapię urządzeniem Q.Light SKIN CARE Moduł

Emisja światła Q.Light z modułem SKIN CARE

Ogólna pielęgnacja skóry
Terapia Q.Light SKIN CARE
wzmacnia skórę i jej funkcje
biologiczne. Pojedyncze sesje
zabiegowe są krótkie i mogą być
łatwo łączone z innymi
standardowymi zabiegami
kosmetycznymi. W zależności
od wskazań zabiegi Q.Light SKIN
CARE są przeprowadzane przez
kilka minut w połączeniu z innymi
zastosowanymi zabiegami.

Emisja w %
100
80
60
40
20
0
780nm

385nm

Q.Light parametry lecznicze i dawki lecznicze w min. dla Q.Light
SKIN CARE UNIT z modułem SKIN CARE

Urządzenie

Stopień
polaryzacji

Q.Light 70 NT IR
SKIN CARE UNIT
®

Made in Switzerland

≥98%

Odległość
lecznicza

Średnica
naświetlania

Dawka
lecznicza
w min

25cm

25cm

6

20cm

20cm

5

15cm

15cm

4

Aby stosować efektywną terapię światłem Q.Light – zaleca się
oczyścić skórę przed ekspozycją na światło. Średnia dawka
dostarczonej energii powinna wynosić 12J/cm2, strumień
spolaryzowanego światła powinien być skierowany pod kątem
prostym do naświetlanej powierzchni, czas naświetlania 6 minut
(na każdą naświetlaną powierzchnie) z odległości 25cm. Przed
lub po zabiegu mogą być stosowane specjalistyczne
dermatologiczne lub kosmetyczne kremy lub serum. Jednakże
bezpośrednio przed naświetlaniem Q.Light resztki kremów powinny
być usunięte z powierzchni skóry.
Kondycja skóry widocznie poprawia się w przeciągu pierwszych
dwóch tygodni terapii.
Działania niepożądane oraz przeciwwskazania nie zostały
odnotowane.

określone spektrum
www.tantum.com.pl

Moduł Q.Light ANTI-AGEING dla młodszej, gładszej i zdrowiej
wyglądającej skóry.

Dane techniczne modułu Q.Light ANTI-AGEING CARE
Moduł

ANTI-AGEING CARE
25cm z max. odległości leczniczej

• opóźnienia efektów starzenia

Średnica
naświetlanej
powierzchni w cm

• poprawy krążenia krwi w naczyniach włosowatych skóry

Źródło światła

Opatentowane źródło naturalnego widma
światła dziennego.

Spektrum

385 – 1700nm

Moduł Q.Light ANTI-AGEING przeznaczony jest specjalnie dla:
• redukcji zmarszczek i poprawy konturu twarzy

• stymulacji i regulacji mechanizmów naprawczych skóry
• do codziennej pielęgnacji starzejącej się skóry
• matowej i zmęczonej skóry
• skóry zwiotczałej
• przed aplikacją kremów opóźniających procesy starzenia oraz serum

385nm

780nm

1700nm

zaczerwienionej skóry z pajączkami naczyniowymi

Q.Light® ANTI-AGEING moduł (przeciwko procesom starzenia)

Made in Switzerland

Polaryzacja

≥ 98%

Emisja widzialnego
światła

Widzialne światło pomiędzy 385 – 780nm

Emisja
podczerwieni

Bliska podczerwień pomiędzy 780
-1700nm

Emisja UV

Bez UV

Temperatura
światła

Optymalny rozkład energii w całym widmie.

Certyfikaty

ISO 9001 & EN 46001

Znak CE

1275

aktywacja mikrokrążenia
www.tantum.com.pl

Jak prowadzić zabieg modułem Q.Light ANTI-AGEING

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light ANTI-AGEING
Emisja światła Q.Light z modułem ANTI-AGEING

Ogólna terapia Q.light ANTI-AGEING
Początek
Aby uzyskać najlepsze efekty, terapia
terapii
światłem Q.Light z modułem
ANTI-AGEING powinna być stosowana
codziennie. Światło Q.Light z modułem
opóźniającym efekty starzenia jest
Po 8
światłem widzialnym, niekoherentnym,
tygodniach
spolaryzowanym z bliską
terapii
podczerwienią. Średnia dawka
dostarczona skórze powinna wynosić
minimum 12J/cm2.
Skóra powinna być oczyszczona przed ekspozycją na światło. Odległość
lampy od naświetlanej powierzchni max.25cm, czas naświetlania 5 min.
Strumień światła powinien padać na naświetlaną powierzchnię pod kątem
prostym. Specjalistyczne dermatologiczne lub kosmetyczne kremy
lub serum mogą być aplikowane przed lub po zabiegu. Jednakże
pozostałości kremów na skórze powinny być usunięte bezpośrednio
przed naświetlaniem.

Emisja w %
100
80
60
40
20
0
780nm

385nm

1700nm

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia
Q.Light SKIN CARE UNIT & ANTI-AGEING MODUŁ

Urządzenie

Stopień
polaryzacji

Q.Light® 70 NT IR
SKIN CARE UNIT

Made in Switzerland

≥98%

Kondycja skóry poprawia się widocznie w ciągu pierwszych 2 tygodni
terapii.
Dzięki terapii światłem regeneracja starzejącej się skóry odbywa się
na wiele sposobów:

Odległość
lecznicza

Średnica
naświetlania

Dawka
lecznicza w
min

25cm

25cm

5

• produkcja nowych włókien kolagenowych i fibrynowych

20cm

20cm

4

• poprawa zaopatrzenia komórek w tlen dzięki dzięki fotomodulacji krwi

15cm

15cm

3

• optymalizacja procesu odnowy nabłonka dająca doskonałe efekty
estetyczne stosowanych terapii

• aktywacja mikrokrążenia
• Regulacja procesów komórkowych w skórze i tkankach

określone spektrum opóźniające starzenie
www.tantum.com.pl

Jak leczyć trądzik Q.Light ACNE CARE.

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light ACNE CARE

Q.Light ACNE CARE
ze specjalnym spolaryzowanym
spektrum w zakresie niebieskiego
światła ma pozytywny wpływ
na leczenie trądziku.

Emisja światła Q.Light z modułem ACNE CARE

Emisja w %
100
80
60
40
20
0
500nm

385nm

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia
Q.Light SKIN CARE UNIT& ACNE CARE MODUŁ

Urządzenie

Stopień
polaryzacji

Odległość
lecznicza

Średnica
naświetlania

Dawka
lecznicza w
min

≥98%

15cm

15cm

6

≥98%

10cm

10cm

5

≥98%

5cm

5cm

3

Q.Light 70 NT IR
SKIN CARE UNIT
®

Made in Switzerland

Przed terapią

Badania naukowe i wyniki
doświadczeń wykazują,
że poszczególne przypadki
Po 8 tygodniach
trądziku są bardzo dobrze
redukowane lub całkowicie
terapii
wyleczone dzięki regularnej
ekspozycji na światło Q.Light
ACNE CARE.
Zabiegi lecznicze są bardzo krótkie. Q.Light ACNE CARE może
w prosty sposób być włączany do prowadzonych w tradycyjny
sposób miejscowych i systemowych terapii trądziku. Średnia
dostarczona dawka wynosi około 12 J/cm2 raz dziennie. Dla
optymalnego efektu zaleca się oczyścić obszar leczony łagodnym
środkiem myjącym. Skierować strumień światła Q.Light prosto
na powierzchnie leczoną. Zabiegi lecznicze są bardzo krótkie. Czas
oddziaływania w trakcie jednego zabiegu powinien wynosić
6 minut z maksymalnej odległości leczniczej.
Działania niepożądane oraz przeciwwskazania nie zostały
odnotowane.
Biorąc pod uwagę korzystny wpływ na cały organizm oraz działanie
regeneracyjne terapii światłem Q.Light, zaleca się stosowanie tej
metody leczenia w różnych rodzajach zaburzeń dermatologicznych.

określone spektrum w leczeniu trądziku
www.tantum.com.pl

Q.Light ACNE CARE MODULE - moduł do leczenia trądziku
Moduł ACNE CARE przeznaczony jest do efektywnej terapii trądziku i
skóry z infekcjami lub stanami zapalnymi.
Q.Light ACNE CARE:
• trądzik pospolity

Dane techniczne modułu Q.Light ACNE CARE
Moduł

ACNE CARE

Średnica
naświetlanej
powierzchni w cm

25cm z max. odległości leczniczej

Źródło światła

Opatentowane źródło naturalnego widma
światła dziennego.

Spektrum

385 – 500nm

• trądzik zaskórnikowy
• trądzik grudkowy
• trądzik skupiony
• skóra zanieczyszczona i ze stanami zapalnymi
• skóra podrażniona
• skóra ze zmianami alergicznymi

385nm

500nm

• skóra wrażliwa
Q.Light® ACNE CARE

Made in Switzerland

Polaryzacja

≥ 98%

Emisja widzialnego
światła

Widzialne światło pomiędzy 385 – 500nm

Emisja
podczerwieni

Bez podczerwieni

Emisja UV

Bez UV

Temperatura
światła

Optymalny rozkład energii w całym widmie.
Praktycznie zimne światło.

Certyfikaty

ISO 9001 & EN 46001

Znak CE

1275

aktywacja mikrokrążenia
www.tantum.com.pl

Terapia Q.Light w walce z cellulitem

Dane techniczne modułu Q.Light CELLULITE CARE
Moduł

CELLULITE CARE
25 cm z max. odległości leczniczej

• cellulit we wszystkich stadiach

Średnica
naświetlanej
powierzchni w cm

• osłabiona spoistość tkanek

Źródło światła

Opatentowane źródło naturalnego widma
światła dziennego.

Spektrum

550 – 1700nm

Moduł Q.Light CELLULITE CARE przeznaczony jest specjalnie
do zastosowania w następujących przypadkach:

• skóra i tkanki z dysfunkcjami metabolicznymi
• skóra i tkanki z zaburzeniami mikrokrążenia
• stymulacja systemu limfatycznego

550nm

Q.Light® CELLULITE CARE

Made in Switzerland

780nm

1700nm

Polaryzacja

≥ 98%

Emisja widzialnego
światła

Widzialne światło pomiędzy 550 – 780nm

Emisja
podczerwieni

Bliska podczerwień 780 -1700nm

Emisja UV

Bez UV

Temperatura
światła

Optymalny rozkład energii w całym
widmie. Praktycznie zimne światło.

Certyfikaty

ISO 9001 & EN 46001

Znak CE

1275

aktywacja mikrokrążenia
www.tantum.com.pl

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light CELLULITE CARE

Jak leczyć cellulit modułem Q.Light CELLULITE CARE

Emisja światła Q.Light z modułem CELLULITE CARE

Ogólna terapia Q.light
CELLULITE CARE
Aby uzyskać najlepsze efekty,
terapia światłem Q.Light z modułem
CELLULITE CARE powinna być
stosowana codziennie. Światło
Q.Light CELLULITE CARE jest
światłem spolaryzowanym
pomarańczowym z bliską
podczerwienią. Średnia dawka
dostarczona skórze powinna
wynosić minimum 19J/cm2. Skóra
powinna być oczyszczona przed
ekspozycją na światło. Strumień
światła powinien oświetlać
powierzchnię leczoną pod kątem
prostym.

Względna transmisja w %
100
80
60
40
20
0
780nm

550nm

1700nm

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia
Q.Light SKIN CARE UNIT& CELLULITE CARE MODUŁ

Urządzenie

Stopień
polaryzacji

Q.Light 70 NT IR
SKIN CARE UNIT
®

Made in Switzerland

≥98%

Odległość
lecznicza

Średnica
naświetlania

Dawka
lecznicza w
min

25cm

25cm

8

20cm

20cm

6

15cm

15cm

4

Problem

Terapia Q.Light CELLULITE CARE
jest idealnym przygotowaniem skóry
i tkanek przed aplikacją
specjalistycznych preparatów
i maści antycellulitowych.
Korzystny wpływ i działanie
regenerujące światła Q.Light
wspiera różne rodzaje terapii
antycellulitowych.

Początek
terapii

Po 3
miesiącach
terapii

określone spektrum
www.tantum.com.pl

Dane techniczne modułu Q.Light PAIN CARE

Terapia Q.Light PAIN CARE - leczenie bólu

Moduł Q.Light PAIN CARE jest przeznaczony do zastosowania:
• przed laserowym usuwaniem owłosienia

Moduł

PAIN CARE

Średnica
naświetlanej
powierzchni w cm

25 cm z max. odległości leczniczej

Źródło światła

Opatentowane źródło naturalnego widma
światła dziennego.

Spektrum

550 – 1700nm

• przed aplikacją makijażu permanentnego
• przed aplikacją tatuażu
• przed depilacją
• ogólne działanie przeciwbólowe

550nm

Q.Light PAIN CARE
®

Made in Switzerland

780nm

1700nm

Polaryzacja

≥ 98%

Emisja
widzialnego
światła

Widzialne światło pomiędzy 550 – 780nm

Emisja
podczerwieni

Bliska podczerwień pomiędzy 780 -1700nm

Emisja UV

Bez UV

Temperatura
światła

Optymalny rozkład energii w całym widmie.

Certyfikaty

ISO 9001 & EN 46001

Znak CE

1275

aktywacja mikrokrążenia
www.tantum.com.pl

Jakość światła z użyciem modułu Q.Light PAIN CARE

Jak zwalczać ból przy użyciu Q.Light
Ogólne leczenie bólu

Emisja światła Q.Light z modułem PAIN CARE

Dla optymalnych rezultatów
naświetlanie Q.Light PAIN
CARE powinno być
prowadzone przed oraz
w trakcie specyficznych
bolesnych zabiegów. Średnia
dostarczona na obszar bolesny
dawka energii powinna wynosić
od 12J/cm2 do 24J/cm2.
Strumień światła powinien
padać na powierzchnię
poddawaną terapii pod kątem
prostym.

Emisja w %
100
80
60
40
20
0
580nm

1700nm

780nm

Q.Light parametry i dawki lecznicze (w min.) z użyciem urządzenia
Q.Light SKIN CARE UNIT & PAIN CARE MODUŁ

Urządzenie

Stopień
polaryzacji

Q.Light® 70 NT IR
SKIN CARE UNIT

Made in Switzerland

≥98%

Odległość
lecznicza

Średnica
naświetlania

Dawka
lecznicza w
min

25cm

25cm

6

20cm

20cm

5

15cm

15cm

4

Terapia Q.Light jest idealnym uzupełnieniem różnych zabiegów
kosmetycznych takich jak depilacja lub wykonanie makijażu
permanentnego. Korzystny wpływ na zmniejszenie bólu jest
powodem lepszego samopoczucia klienta.
W terapii Q.Light czasy naświetlania wynoszą 4-6 min
na powierzchnię, na której będzie wykonywany zabieg
np. depilacja. Zaleca się również naświetlanie w trakcie
wykonywania zabiegu kosmetycznego. Przy takim postępowaniu
praktycznie ból nie występuje.
Efekty uboczne oraz przeciwwskazania nie zostały odnotowane.

określone spektrum
www.tantum.com.pl

Q.Light SKIN CARE UNIT Colour Filter Set - Zestaw 6
specjalistycznych leczniczych filtrów do koloroterapii.
Q.Light SKIN CARE UNIT oferuje specjalistyczne filtry, dzięki którym
przy pomocy urządzenia możemy zastosować koloroterapię. Stosując
opatentowane źródło światła i wysokiej jakości filtry uzyskujemy
wyjątkowo dużą jasność i intensywność barwy. Zatem koloroterapię
możemy przeprowadzać idealnie czystą barwą.

Czerwony Filtr
Charakterystyka
• Najbardziej aktywny i najcieplejszy kolor
Efekt ogólny
Aktywuje rezerwy energii w przypadku
psychicznego i fizycznego wyczerpania

Pomarańczowy Filtr
Charakterystyka
• Aktywność i inspiracja
Efekt ogólny
Podnosi kreatywność i samoakceptację
szczególnie w stanach depresji i w sytuacjach
stresowych

Żółty Filtr
Charakterystyka
• Sukces i inteligencja
Efekt ogólny
Wzmocnienie i motywacja do działania
w stanach zmęczenia i obniżenia nastroju

Made in Switzerland

Zielony Filtr
Charakterystyka
• Równowaga i nadzieja
Efekt ogólny
Przywraca równowagę, uspokaja, wzmacnia siły
życiowe, pomaga w opanowaniu emocji
w sytuacjach stresowych

Niebieski Filtr
Charakterystyka
• Najzimniejszy i najbardziej odprężający kolor
Efekt ogólny
Rozprasza lęki i uspokaja, zmniejsza napięcie
we wszelkiego rodzaju stresie

Fioletowy Filtr
Charakterystyka
• Indywidualizm i intuicja
Efekt ogólny
Znosi blokady, relaksuje, przywraca energię
w trudnych chwilach

Terapeuci i specjaliści wellness proponują wiele dróg i technik
dostarczenia kolorowego światła Q.Light ludzkiemu organizmowi.
Zaleca się odbyć szkolenie, kurs lub seminarium na temat
koloroterapii. Proponujemy zacząć od wizyty na: www.tantum.com.pl.

koloroterapia
www.tantum.com.pl

b & p® – biotechnologia i fotomedycyna
b & p® AG światowy lider w zastosowaniu światła w kosmetyce. Producent Systemów Terapii Światłem dla profesjonalistów.
Q.Light® SKIN CARE UNIT opatentowana technologia specjalistycznego światła:

PROFESSIONAL SKIN CARE
Producent:

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

b & p® Schweiz AG

Tantum sp.j.

Schlossgut Wiggen
CH - 9404 Rorschacherberg

ul. ks. H. Bednorza 2a-6
Budynek D1 - III piętro
40-384 Katowice

Tel:
Fax
Email

+41 (0) 71 858 20 60
+41 (0) 71 858 20 61
info@bundp.net

Tel
GSM
Tel/fax

32 / 730-11-05
501 - 333 - 989
32 / 730-11-06

Web

www.qlight.info

Web

www.tantum.com.pl

Made in Switzerland

Przedstawiciel handlowy:

wyspecjalizowane systemy
www.tantum.com.pl

