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Introductie Dp Dermaceuticals L.E.D.

LED (GEZICHT, HALS & DECOLLÉTÉ, HANDEN) with Twice the Light
Klinisch bewezen LED-lichttherapie van medische kwaliteit – voor thuis en in uw praktijk. Vermindert 
zichtbaar rimpels, ouderdomsvlekken, beschadiging door de zon, pigmentatie en verkleint de poriën door 
gebruik te maken van de kracht van niet alleen rood licht, maar ook van dieper doordringende ‘nabij-
infrarode’ golflengten. Het lichtgewicht, flexibele masker vormt zich naar elke gezichtsvorm en wordt direct 
op de huid aangebracht voor maximale lichtabsorptie. Altijd en overal toe te passen door volledig 
draagbare en oplaadbare stroom.



Oorsprong van Photo Dynamic Therapy (PDT)

Lupus vulgaris behandeling met licht door Finsen
(Nobelprijswinnaar Medicijnen in 1903, grondlegger van de moderne
phototherapy) 

LED-ontwikkeling met behulp van halfgeleider heterostructuren door Alferov
(Nobelprijswinnaar Natuurkunde in 2000)



Licht Therapie

Een van de oudste therapeutische mogelijkheden die wordt gebruikt om verschillende 
gezondheidsproblemen te behandelen

1960s: Professor Endre Mester, 
“The Father of Photobiomodulation”
“photobiostimulation” met low-level laser therapy (LLLT)
LLLT en LED voor verschillende medische condities.

Solar therapy door Niels Ryberg Finsen 
(1860-1904)



Wetenschappelijke achtergrond

1. Licht dringt door in onderhuids weefsel

2. Mitochondriën absorberen de fotonlichtenergie en 

worden geactiveerd

3. De gestimuleerde mitochondriën produceren meer 

ATP (Adenosine Trifosfaat), wat cellen stimuleert om 

sneller te worden gereproduceerd en te functioneren als 

jongere cellen

4. Het licht bevordert de celwanduitwisseling en 

stimuleert de microcirculatie van bloed. Door de cel 

reproductie te verhogen en de bloedcirculatie te 

verbeteren, wordt meer collageen en elastine

geproduceerd, wat leidt tot minder rimpels en een 

kortere genezingstijd. De huid herstelt en ziet er binnen 

2-6 weken jonger, voller en gezonder uit.



ACTIE MECHANISME

LED (Light Emitting Diode)

ZONLICHT CHLOROPHYLL PLANTWEEFSEL

LED-GELEIDE
FOTONS

MOLECULAIRE 
CHROMOFOOR OF 
FOTOACCEPTOR

INTRACELLULAIRE 
FOTOBIOCHEMISCHE 

REACTIE 



Principes voor Bio Stimulerende Effecten

1. Golflengte (kleur van het licht)
2. Intensiteit (hoeveelheid fotons die de cellfunctie activeren)
3. Totaal geleverde energie (Joules/cm2)
4. Overbrengingsafstand - Inverse Square Law 



Klinische effectiviteit

Het DP Dermaceuticals LED masker gebruikt geoptimaliseerde parameters voor LED therapie. 
Dit manuele flexibele apparaat levert klinisch gevalideerde behandelingsdoses die vergelijkbaar 
zijn met een standaard (medisch) apparaat. 

Een van de redenen hiervan is dat de LED-diodes heel dicht tegen de huid aankomen, aangezien 
het siliconenmasker zich direct op het gezicht kan vormen, terwijl energie wordt afgegeven. Op die 
manier genereert het de hoogste fotonintensiteitszone op het huidoppervlak. De afstand van het 
LED-licht tot het huidoppervlak wordt "Inverse Square Law" genoemd.

Dit is waarom het DP Dermaceuticals LED masker vergelijkbare intensiteiten en doses licht kan 
leveren in vergelijking met professionele apparaten die zijn ontworpen om verder van de huid af te 
werken.



Inverse Square Law 

De intensiteit van het LED-licht neemt af naarmate de afstand tussen de huid en de lichtbron 
groter wordt. In het bijzonder stelt de Inverse Square Law dat de intensiteit gelijk is aan de inverse 
van het kwadraat van de afstand tot de bron. Dus de blootstelling van de lichtbron wordt kleiner 
naarmate deze verder weg is. Als de bron 2x zo ver weg is, wordt deze met ¼ verminderd. Als het 
10x verder weg is, is het 100x minder.

Het DP Dermaceuticals LED masker levert 18 joulevermogen in tien minuten. Het is in staat om dit 
te bereiken door dicht bij het gezicht te zijn. Deze hoeveelheid kracht op de huid komt overeen 
met een cumulatieve dosis van 196 joule, gedurende 4 weken bij 3 behandelingen per week.
(totaal 12 behandelingen [totaal 80 minuten] in een periode van 4 weken = 196 joule) 

Dit is gelijk aan, zo niet meer, dan de bekende "Omnilux Revive” machine die 184 joule levert 
gedurende 4 weken - 2 sessies van twintig minuten per week.
(totaal 8 behandelingen [totaal 160 minuten] in een periode van 4 weken = 184 joule)

Omnilux is a registered trademark of Global Med Technologies. 



Inverse Square Law Industry Vergelijking

Omnilux Revive
Dp Dermaceuticals 

L.E.D. Dr Dennis Gross

Output Intensiteit 105mW/cm2 30 mW/cm2 11.6 mW/cm2

Output golflengte 633 +/- 6nm 633/830 nm 633/415 nm

Range vermogen 1-150 J/cm2

Bandbreedte 20nm +/- 3nm

Behandeltijd 20min 10min 3min

Standaard Vermogen per Behandeling 126 J/cm2 18 J/cm2 2 J/cm2

Vermogen per Behandeling Tijd & Afstand app. 18 J/cm2 18 J/cm2 2 J/cm2

Vermogen met dezelfde Behandelduur & Afstand @ 10min app. 9 J/cm2 18 J/cm2 6.6 J/cm2

Gepubliceerde Clinische studies 34 2 Cannot find

Certificeringen
CE Medical          

FDA Medical
CE Cosmetic      
FDA Medical

CE Cosmetic       
FDA Medical

Duur garantieperiode 1 Year 2 Years 1 Year
Omnilux is a registered trademark of Global Med Technologies. Dr Dennis Gross is a registered trademark of Dr Dennis Gross Skincare LLC. 



Rood en Nabij Infrarood (NIR)

Rood = 633 nm
Celgroei - vermeerdering
Cellulitis
Eczeem

Nabij-infrarood (NIR) = 830 nm 
Celgroei - vermeerdering
Wondheling (huid, botten, pijn)
Haarstimulatie

DP Dermaceuticals LED maakt gebruik van twee bewezen golflengten 
van licht; 633nm rood licht en 830nm nabij infrarood licht. In 
wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat deze golflengten de 
productie van collageen en elastine stimuleren en de bloedstroom en de 
doorbloeding van het weefsel verbeteren door middel van een proces dat 
fotobiomodulatie wordt genoemd. Deze effecten helpen de huidcellen om 
huidverzorgingsproducten effectiever op te nemen en helpen de schade 
die door het verouderingsproces wordt veroorzaakt, te herstellen en de 
huid weer op te bouwen.
DP Dermaceuticals LED masker is ontworpen om licht rechtstreeks op 
de huid af te geven, zodat de maximale hoeveelheid licht de cellulaire 
doelen raakt en niet wordt verspild.



Waarom gebruiken we geen blauw licht?  

De belangrijkste rol van blauw licht is het doden van de P. Acnes bacteriën, en hiermee werkt 
het vrij goed. Het heeft echter lang niet het effect op het verminderen van roodheid, het 
verminderen van ontstekingen, het verhogen van de bloedsomloop en het bereiken van 
penetratiediepte zoals de Rood/NIR-frequenties doen. 

De P. Acnes bacterie kan op andere manieren worden aangepakt, namelijk door het gebruik van 
CLINIPREP. CLINIPREP doodt 99,9% van de bacteriën, virussen, schimmels en sporen, en het 
bevordert een snellere genezing.

Na het aanbrengen van CLINIPREP laat u het op de huid opdrogen. Daarna brengt u een 
combinatie van HYLA ACTIVE en CLR LOTION aan (laat het volledig absorberen) voordat u het 
rood/NIR-licht gebruikt. Het gebruik van deze methode zorgt voor een grotere opname van deze 
acne bestrijdende ingrediënten vanwege het rode/NIR licht.

Blauw licht is in verband gebracht met schadelijke effecten op de ogen. Voorzichtigheid is 
geboden met dit type licht.



Wensen van klanten / patienten

Klanten / patiënten eisen:

Minder uitvaltijd en complicaties
Verhoogde effectiviteit
Sneller zichtbare resultaten
Minder pijn
Niet-chirurgische, niet-invasieve aanvullende extra’s

Het is aangetoond dat door het combineren van LED licht met Dermapen behandelingen:

De productie van groeifactoren wordt gestimuleerd (fibroblast GF, TGF, PDGF), 
verbetering extracellulaire matrixproductie, verhoogde synthese van collageen en pro-
collageen, verbetering van de microcirculatie, stimulatie van macrofagen en lymfocyten en 
proliferatie van fibroblasten.

Kalmeert en vermindert roodheid en ongemak.

Verbeterde synergie om het wondgenezingsproces te versnellen.



Combineren van LED en Dermapen Protocollen

Optie 1: 

VOORAFGAAND AAN DERMAPEN BEHANDELINGEN: 
Als uw patiënt in de praktijk gaat behandelen - (make-up verwijderen of zonder make-up 
arriveren) plaatst u hem/ haar in een comfortabele houding, zittend in de wachtkamer of 
liggend, en gebruik het DP Dermaceuticals LED masker gedurende 10 minuten.

VOORDELEN VOORAFGAAND AAN DE DERMAPEN-BEHANDELINGEN: 
Verhoog de bloedstimulatie voor meer collageenstimulatie. 
Verbeter het gevoel van ontspanning voorafgaand aan de behandeling.



Combineren van LED en Dermapen Protocollen

Optie 2: 

NA DE DERMAPEN-BEHANDELING: 
De eerste 10 minuten na een Dermapen-behandeling blijven de microkanaaltjes open en de 
gebruikelijke protocollen na de behandeling worden dan aanbevolen (DP Dermaceuticals
masks HYLA ACTIVE of BRITE LITE). Reinig de huid van de restvloeistof.

Alvorens VITAMIN RICH REPAIR en COVER RECOVER aan te brengen: 
Gebruik het DP Dermaceuticals LED masker. Wacht ten minste 10 minuten na een
Dermapenbehandeling. 
Optioneel: DP Dermaceuticals LUMAFUSE Mask aanbrengen onder LED masker. 
Daarna VITAMIN RICH REPAIR en COVER RECOVER. 

VOORDELEN NA DERMAPEN-BEHANDELINGEN: 
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat LED licht pijn, ongemak en ontsteking
vermindert, terwijl de collageenproductie wordt verhoogd.



Combineren van LED en Dermapen Protocollen

Optie 3:

LED MASKER ALS LOSSE BEHANDELING
DP Dermaceuticals gezichtsbehandeling of ÜBER PRO peeling. 
Daarna DP Dermaceuticals LED masker gedurende 10-30 minuten.

Optionele verbetering: DP Dermaceuticals LUMAFUSE Mask 
onder LED masker) 

VOORDELEN:
Verhoogt de collageenstimulatie, wat resulteert in een
verjongd, helderder en gezonder uiterlijk.



Combineren van LED en Dermapen Protocollen

Optie 4: 

DP Dermaceuticals LED masker kan aan cliënten worden 
verkocht:

Regelmatig thuisgebruik tussen Dermapen behandelingen in 
kan de algehele resultaten verbeteren.



UPGRADE van LED Therapie

Gebruik een DP Dermaceuticals LUMAFUSE Hydrogel Sheet Mask met het DP Dermaceuticals LED 
masker of ander LED apparaat



VERBETER LED-therapie met LumaFuse

SPECIFIEK ONTWORPEN OM LED LICHT IN DE HUID TE BRENGEN

Bewezen voordelen van LED-lichttherapie met LUMAFUSE HYDROGEL VLIESMASKER:

q Verbetert de resultaten van fototherapie.
q Verstevigt, hydrateert en voedt de huid.
q Verhoogt de opname van voedingsstoffen in de huid.
q Specifiek geformuleerd en ontworpen om fotonen van het door het LED masker uitgestraalde licht 

door te laten in de huid.

Voordelen van het gebruik van het LUMAFUSE HYDROGEL VLIESMASKER 
ICM LED masker:

q Hygiënische barrière voor behandelingen in uw praktijk.
q Booster / Upgrade en verbetert de resultaten van de standaard LED-behandeling.
q Werkt in synergie met DP Dermaceuticals, LED-lichttherapie of stand-alone gebruik. 



DP Dermaceuticals LumaFuse Hydrogel Sheet Masker

Belangrijkste ingrediënten: 

In een gelei-achtig LED-LICHTDOORLATEND vliesmasker;
q Hyaluronzuur – houdt vocht vast, maakt de huid glad, verzacht, vermindert huidirritatie en rimpels
q Niacinamide - ontstekingsremmend, remming van melanosoomoverdracht en versterking van de 

barrièrefunctie
q Camellia Sinensis Leaf Extract - krachtige antioxidant, antibacterieel, plantaardig en tyrosinase

remmend
q Ginger Root – vrije radicaal ‘vechter’, verbetert de bloedcirculatie, collageenproductie, elasticiteit, 

huidskleur
q Zoethoutwortel - een krachtige ontstekingsremmer en tyrosinaseremmer
q Schisandra Chinensis-fruitextract - Veerkracht, elasticiteit, soepelheid en stevigheid van de huid.
q Coptis Japonica Root Extract – Huidversteviging en huidproblemen zoals huidverslapping
q Caprylic/Capric Triglyceride - Kokosolie met capryl- en caprinezuuresters
q Bergamotolie - bergamotolie heeft antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen.
q Anthemis Nobilis Flower Extract - Ontstekingsremmende en huidverzachtende eigenschappen.
q Prunus Serrulata-bloemextract - Rijk aan antioxidanten, antimicrobieel met een breed spectrum
q eigenschappen die de huidbacteriën reguleren en in evenwicht brengen.



UPGRADE LED Therapie – Alternatieve optie

Als u het DP Dermaceuticals LUMAFUSE Hydrogel Vliesmasker niet gebruikt icm met het DP 
Dermaceuticals LED masker dan is het gebruik van Hyla Active of MG-HA35 of MG-HA35+ een zeer
effectief alternatief.



DP Dermaceuticals LED Gezicht

USING SHORT STRAPS

TIP: 

Doordat de technologie van het DP Dermaceutical LED masker van 
medische kwaliteit is, helpt het ook bij microneedling behandelingen, 
spanning en ongemak. 

Het is bewezen dat het helpt bij pijnverlichting.
De kracht van zowel de rode als de nabij-infrarood stralen 
vermindert de downtime, versnelt de genezing en vermindert 
roodheid.



DP Dermaceuticals LED Hals & Décolleté

USING SHORT STRAPS USING LONG STRAPS

USING SHORT STRAPS USING LONG STRAPS

TIP: 
Doordat de technologie van het DP Dermaceuticals LED masker van 
medische kwaliteit is, helpt het ook bij microneedling-behandelingen, 
spanning en ongemak. 

Het is bewezen dat het helpt bij pijnverlichting.
De kracht van zowel de rode als de nabij-infraroodstralen vermindert 
de downtime, versnelt de genezing en vermindert roodheid.

Het gebruik van het nek & decolleté masker omgekeerd op de rug, 
nek en schouders kan verlichting bieden bij aanhoudende pijn.



DP Dermaceuticals LED Handen

BACK HAND
MASK

FRONT HAND 
MASK

TIP: 

Het LED HAND masker kan helpen bij pijn in de handen 
die gepaard gaat met herhaalde belasting, artritis of 
gewrichtspijn.

Met behulp van het LED HAND masker kan het uiterlijk 
van gerimpelde en door de zon beschadigde handen 
verbeteren. Kan gebruikt worden in combinatie met 
Dermapen Hand Behandelingen.

DP Dermaceuticals HAND Kit bevat 1 handstuk



UPGRADE LED Therapie

Artwork for this file: 
https://brandfolder.com/s/2fx8jbxrh9mwh7txqpwgc9

https://brandfolder.com/s/2fx8jbxrh9mwh7txqpwgc9


UPGRADE LED Therapy

Artwork for this file: 
https://brandfolder.com/s/2fx8jbxrh9mwh7txqpwgc9

https://brandfolder.com/s/2fx8jbxrh9mwh7txqpwgc9


Watch Video:



Clinical References: 

Dp Dermaceuticals L.E.D. Clinische Studie met en zonder LUMAFUSE Hydrogel Sheet Masker: Click Here
https://brandfolder.com/s/vg7h9ms3fxbg8nfnx7mzfjs9

Andere LED Artikelen en Clinische Studies: Click Here

https://brandfolder.com/s/vg7h9ms3fxbg8nfnx7mzfjs9
https://brandfolder.com/s/vg7h9ms3fxbg8nfnx7mzfjs9
https://dpw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/corri_dermapenworld_com/EkNk_fSoDwRKtmA2xmgp9FQBswOmM3Il4eD34m1CC7hyrw?e=YOFZeW
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