Profesjonalne urządzenie do laserowej
terapii skóry głowy i włosów - "Oaze"
Słabe, przerzedzone włosy, to zjawisko coraz bardziej powszechne. Choroby cywilizacyjne i
tryb życia nowoczesnego społeczeństwa nie sprzyja utrzymaniu zdrowych, mocnych włosów.
Genetyczne obciążenie cywilizacji skutkuje coraz częściej występującymi problemami
łysienia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Żywność spożywana na co dzień nie
dostarcza do organizmu odpowiedniej ilości składników odżywczych potrzebnych do
utrzymania zdrowych włosów, wiele kosmetyków zamiast wspierać, obciąża włosy,
szczególnie jeśli są niskiej jakości lub źle dobrane do danej osoby.
Dotychczas stosowane środki walki z łysieniem nie spełniały oczekiwań osób chcących
odzyskać, czy chociażby zatrzymać włosy na głowie. Wielokrotny zawód po zawierzeniu
reklamie spowodował dużą nieufność, czy wręcz zupełny brak wiary w możliwość pokonania
łysienia.
W trakcie badań klinicznych nad zastosowaniem lasera w chirurgii, jako skutek uboczny,
zaobserwowano poprawę kondycji skóry wokół miejsca oddziaływania lasera oraz wzmożoną
aktywność mieszków włosowych. Dalsze testy i próby z różnymi długościami fal lasera,
doprowadziły do stworzenia urządzeń znajdujących zastosowanie w kosmetyce i trychologii powodujących wzmożoną produkcję kolagenu przez skórę i stymulację komórek, w tym
mieszków włosowych, do regeneracji. Dodatkowe efekty na skórę głowy w postaci
zatrzymania wypadania włosów i stymulację do wytwarzania nowych włosów, a także
poprawę przyswajalności substancji odżywczych przez włosy ze skóry głowy, zostały
okrzyknięte rewolucyjnym, na obecną chwilę najdoskonalszym i najmniej inwazyjnym
sposobem na walkę z łysieniem.
Laser ma udowodnione klinicznie działanie oraz posiada certyfikaty bezpieczeństwa CE (w
tym również Medical CE) oraz amerykańskiej F&DA.

Oaze
Oaze jest urządzeniem wykorzystującym zjawiska opisane powyżej do zatrzymania
wypadania włosów oraz pobudzania mieszków włosowych do produkcji nowych włosów,
przy wykorzystaniu niskoenergetycznego lasera - LLLT, czyli Low Level Laser Therapy.
Włosy odrastają w miejscach, gdzie nastąpiła ich utrata - w zakolach, na czubku głowy, a
także w miejscach pourazowych, o ile mieszki włosowe nie są martwe lub nieodwracalnie
uszkodzone.
Dzięki laserowej terapii skóry głowy i włosów odzyskasz nowe, zdrowe i mocne włosy, bez
skutków ubocznych, bólu, czy konieczności wydawania pieniędzy na nieskuteczne preparaty,
czy dodatkowe zabiegi. Już sama laseroterapia daje niewiarygodne rezultaty, a co
najważniejsze - metoda jest skuteczna i trwała!
Oaze hamuje wypadanie włosów oraz przyspiesza i wzmaga porost włosów bezboleśnie oraz
bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Rezultaty potwierdzone wynikami badań klinicznych
oraz certyfikatami, w tym medycznymi, gwarantują bezpieczeństwo i skuteczność terapii.
Wystarczy spróbować - efekt gwarantowany w każdym wieku!
Gęste rozmieszczenie diod laserowych gwarantuje równomierne naświetlanie skóry głowy, a
funkcja masująca urządzenia poprawia krążenie w skórze głowy i pojemność naczyń
włosowatych, tym samym zapewniając lepszą przyswajalność substancji odżywczych ze
skóry głowy dla mieszków włosowych i włosów. Rozmieszczenie elementów stymulujących
wiąże się z funkcją akupresury i rozluźnienia napięcia mięśni, jakie może być generowane na
skórze głowy, szczególnie przy stresującym trybie życia, bądź silnych emocjach.

Urządzenie zostało ergonomicznie zaprojektowane - zwraca uwagę estetycznym kształtem
nawet w najbardziej luksusowym pomieszczeniu, a przy tym nie zajmuje dużo miejsca można je postawić w centralnym miejscu pomieszczenia jako ozdobę lub schować do
niewielkiej szafki. Dzięki pierwszemu na Świecie systemowi laserowej terapii skóry głowy i
włosów zakładanemu na głowę, leczenie łysienia jeszcze nigdy nie było tak bezinwazyjne i
bezproblemowe - podczas zabiegu można oglądać telewizję, czytać książkę, prowadzić
rozmowę lub pracować na komputerze. Nie trzeba tracić czasu na skupianie się na terapii,
gdyż po włączeniu urządzenia wszystko dzieje się automatycznie.

Udokumentowane i udowodnione działanie oaze
Każda osoba jest inna i inaczej reaguje na leczenie. Podobnie przy laseroterapii, można
zauważyć różne reakcje osób korzystających - jedni odczuwają różnicę już po trzeciej 18minutowej sesji, podczas gdy inni chwalą się pierwszymi rezultatami dopiero po dwóch
tygodniach stosowania Oaze. Niezaprzeczalnym faktem jest poprawa kondycji włosów
wszystkich osób korzystających z laserowej terapii skóry głowy i włosów (mocniejsze,
zdrowsze włosy, zdrowe, duże cebulki włosów), a także odrastanie włosów w miejscach,
gdzie nastąpiła ich utrata. Im wcześniej zostanie zastosowana terapia, tym lepsze osiągnie się
efekty. Najlepsze rezultaty uzyskuje się u osób między 20 a 30 rokiem życia, gdyż w tym
wieku znakomita większość mieszków włosowych jest jedynie uśpiona. Im osoba
korzystająca z Oaze jest starsza, tym mniej mieszków włosowych jest "do odratowania",
niemniej jednak rezultaty są widoczne również u osób po 60 roku życia!
W prostych słowach - laseroterapia daje informację mieszkom włosowym "produkuj włosy".
Zaprzestanie laseroterapii, to wyłączenie tej informacji i powrót do normalnej utraty włosów
sprzed stosowania Oaze.
Poniżej zdjęcia włosów przed stosowaniem laseroterapii, oraz po 12-24 tygodniowym
stosowaniu Oaze.

Sposób użycia
1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Usiądź i załóż Oaze przy pomocy obu rąk.
3. Włącz urządzenie przy pomocy włącznika.
4. Za pomocą pilota wybierz pożądany tryb oraz czas pracy. Naciśnij start.
5. Mode1 – sam laser.
6. Mode2 – sam masaż.
7. Mode3 – laser wraz z masażem.
8. Czas działania można ustawić każdorazowo od 18 do 24 minut (standardowo 18 minut).
9. Na 3 sekundy przed zakończeniem pracy urządzenia usłyszysz dźwięk.
10. Wyłącz i zdejmij urządzenie.
Zalecane jest stosowanie laserowej terapii skóry głowy i włosów minimum 2-3 razy w
tygodniu. Codzienne korzystanie z Oaze jest również wskazane, ale najważniejsza jest
konsekwencja i regularność w stosowaniu LLLT - korzystając codziennie nie przyspieszymy
odrastania włosów trzykrotnie, ale na pewno zwiększymy to tempo, pod warunkiem
kontynuacji leczenia w kolejnych tygodniach.
Urządzenia do laserowej terapii skóry głowy i włosów w postaci szczotki laserowej działają
na tej samej zasadzie, jednakże zastosowany w nich laser jest słabszy, działa na skórę z
pewnej odległości, w związku z czym nie penetruje skóry głowy tak głęboko jak Oaze, a ilość
diod laserowych jest mniejsza. W związku z powyższym, aby osiągnąć porównywalne
rezultaty w tym samym czasie, szczotkę laserową należy stosować zdecydowanie częściej niż
Oaze - nawet 2 razy dziennie.
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