
BlueControl
Advance

 
15 minuten per plek

Draagbare blauw-lichttherapie

Klinisch bewezen effectiviteit

Zonder chemicaliën of cortison

 

PSK2103

Lichttherapie met blauw LED-licht.
Verandert de manier waarop u psoriasistherapie ervaart.

Ontdek de draagbare lichttherapie met blauw LED-licht voor het behandelen van

milde tot matige psoriasis. Philips BlueControl Advance* is mild en gebruikt geen

UV-licht. Probeer de klinisch bewezen effectiviteit nu 90 dagen en krijg uw geld

terug als u niet tevreden bent.*

Geweldige resultaten zonder gedoe

Praktisch. Geweldige resultaten zonder gedoe.

Een psoriasisbehandeling die mild is voor uw huid.

Mild. Een psoriasisbehandeling die mild is voor uw huid.

Ervaar het verschil met deze psoriarisbehandeling

Effectief. Ervaar het verschil met deze psoriarisbehandeling.
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Kenmerken

Effectief.

Verlicht uw psoriasis met dit innovatieve

apparaat. U hoeft plaques slechts 15 minuten

per dag te behandelen, gedurende ten minste

vier weken, en u zou een aanzienlijke

verbetering moeten merken.* Lichttherapie met

blauw LED-licht met de Philips BlueControl

Advance helpt uw huid zichzelf op de juiste

manier te vernieuwen door de versnelde

productie van huidcellen te vertragen.* Philips

BlueControl Advance stimuleert het natuurlijke

verlichtingsproces van de huid en vermindert

de psoriasissymptomen zoals huidschilfering

en roodheid. De effectiviteit is klinisch

bewezen.*

Mild.

Blauwe LED-lichttherapie werkt zonder UV-

straling en is veilig voor uw huid.* Dit milde

alternatief biedt effectieve verlichting zonder

dat u extra zalven of medicijnen nodig hebt.

Het blauwe LED-licht van Philips BlueControl

Advance stimuleert natuurlijke processen in uw

huid. Het helpt versnelde productie van

huidcellen en ontstekingen te verminderen en

helpt uw huid te herstellen met een normale

snelheid, waardoor psoriasissymptomen zoals

roodheid, huidschilfers en verdikking van de

huid worden verlicht.* BlueControl Advance

werkt zonder UV-straling en chemicaliën —

onderzoeken bevestigen dat het blauwe LED-

licht van de BlueControl Advance niet

schadelijk is voor uw huid.*

Praktisch.

Dankzij het innovatieve ontwerp van het

apparaat dat op batterijen werkt, kunt u

profiteren van klinisch bewezen lichttherapie

met blauw LED-licht als toevoeging op uw

normale dagelijkse routine.* Volg gewoon drie

eenvoudige stappen en ga door met uw leven:

bevestig BlueControl Advance aan uw arm of

been met de stoffen band. Druk op de knop om

de behandeling te beginnen. Behandel

dagelijks gedurende 15 minuten per plaque.

Ervaar lichttherapie met blauw LED-licht en

effectieve verlichting van symptomen zoals

roodheid, huidschilfers en verdikking van de

huid zonder gebruik van chemische stoffen of

het gevaar van UV-straling.*
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Specificaties

Accessoires

USB-kabel: Opladen

Oplaadadapter: Opladen

Bevestigingsband: Stevige bevestiging

Docking station: Met VK- en EU-stekker

Opbergoptie: Wasbare draagtas

Technische specificaties

Frequentie: 50 - 60 Hz

Type lampen: LED

Voltage: 100 - 240 volt

Energieverbruik: 5W

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 7 behandelingen

Veiligheid en voorschriften

CE 0344-gecertificeerd

Zonder UV-straling

Classificatie optische straling: Risicogroep 1

(EN 60601-2-57)

Medisch hulpmiddel klasse IIa

MDD 93/42/EG

Max. dagelijkse hoeveelheid: 45 J/cm² per

psoriasisplek

Vermogensdichtheid: 40 mW/cm² (gemiddeld),

600 mW/cm² (piek)

Logistieke gegevens

Land van herkomst: Nederland

Klinische onderzoeken

Effectiviteit bewezen tijdens onderzoeken:

Klinisch bewezen

Draagbaar

Oplaadbare batterij

Adapters (EU en UK)

Klein, compact ontwerp

Afmetingen en gewicht

Afmetingen van het product: 77 x 23 x 125 mm

(B x H x L)

Gewicht van het product: 165 gram

Ontwerp

Apparaatkleur: Parelmoerwit

Design koord: Zwart en blauw

Gebruiksvriendelijk

Behandelingstimer

Performance

Klinisch bewezen

Behandelingstijd: 15 minuten per psoriasisplek

Service

90 dagen geld-teruggarantie

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* 15 minuten dagelijks behandelen gedurende ten minste

4 weken zou moeten leiden tot een effectieve

verlichting van psoriasissymptomen — Krings L,

Liebmann J, M Born, Leverkus M, Felbert von V.

Gegevens beschikbaar, juli 2017

* Blauw licht zoals gebruikt bij Philips BlueControl is niet

giftig voor de huid - Awakowicz P et al. Contributions to

Plasma Physics. 2009; 49 (9): 641-647

* Blauw licht helpt snelle celproliferatie en ontstekingen

te verminderen — Liebmann J, Born M, Kolb-Bachofen

MV. Journal of Investigative Dermatology. 2010; 130:

259-269. - Fischer Metal. Experimental Dermatology.

2013; 22: 554-563

* Effectiviteit van therapie met blauw licht bij het

verlichten van psoriasissymptomen is klinisch bewezen

tijdens drie verschillende proeven. — Weinstabl A et al.

Dermatology. 2011; 223 (3): 251-9 - Pfaff S et al.

Dermatology 2015; 231: 24-34 - Krings L, Liebmann J,

M Born, Leverkus M, Felbert von V. Gegevens

beschikbaar, 20 juli

* Philips BlueControl Advance is een klasse IIa medisch

apparaat met EU CE-markering en is bedoeld voor de

behandeling van milde psoriasis vulgaris. Het apparaat

is niet beschikbaar buiten de EU. Voordat patiënten het

gebruik van voorgeschreven medicijnen wijzigen of het

apparaat gebruiken, dienen zij met hun huisarts te

overleggen en de gebruiksaanwijzing te lezen. Oktober

2017.
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