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Spa SHR Koodit

• SHR Super Hair Removal

• SSR Super Skin Rejuvenation

• SST Super Skin Tightening

• SAcne Super Acne Clearance



Spa SHR Koodit

• SHR Karvanpoisto

• SSR Ihon uudistaminen

• SST Ihon kiinteytys

• SAcne Akne



Viilentävä hoitopää

• Viilennyksellä kontrolloitu AFT

• Geelillä johdettu valo





AFT Teknologia–
Advanced Fluorescent Technology

Käyttämättömät UV-fotonit  ovat muunnettu sinisiksi, vihreiksi ja punaisiksi 
aallonpituuksiksi, jotka kulkevat erikoissuodattimien läpi

UV-spektri on muunnettu hyödylliseksi näkyväksi valoksi uudella 
fluoresenssiteknologialla 



Mitä on AFT ?
Seuraavan sukupolven fluoresenssi 
valoteknologia. 

Käyttää tehokkaasti matalampia energiatasoja,
joilla saadaan parempia tuloksia ja vähemmän 
epämiellyttävää tunnetta. 

Pidentää hoitopään ikää ja samalla vähentää 
omistajan kuluja.





Aallonpituus vs. Biologiset kohteet
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Selektiivisen fototermolyysin teoria   
• Laserenergia imeytyy 

karvatupen melaniinin 
avulla.

• Karvan bulbaarialue, 
dermaalipapilla ja 
juuritupen alueet 
kuumennetaan. 

• Ympärillä oleva kudos 
pysyy 
vahingoittumattomana 

Wavelength, pulse duration and fluence



Korkeavaikutuksinen Selektiivinen fototermolyysi (HR)Korkeavaikutuksinen Selektiivinen fototermolyysi (HR)

derm~ 40°C

epi ~ 25°C
with cooling

HF ~ 65°C

t° derm << t° hf

derm ~37°C

derm ~37°C



derm~ 45oC

HF ~ 45-50oC

To dermis < To hair follicle

derm~ 45oC

derm ~ 45oC

Epidermis ~ 26oC
with cooling

Matalavaikutuksinen / Korkeatehoinen (SHR)Matalavaikutuksinen / Korkeatehoinen (SHR)



Mikä on SHR?
1.  Fototermaalinen parametrien mukainen tapahtuma

- aallonpituus
- pulssin kesto ja muoto
- matalavaikutuksinen
- korkeatehoinen
- nopea- ja korkeataajuuksinen valopulssi,
joka kuumentaa tasaisesti dermistä ja karvatuppea
ympäröiviä alueita aiheuttamatta juuri lainkaan
epämukavuuden tunnetta

2.  Kuumennus estää karvatupen muodonkehityksen
biologisia elementtejä toimimasta

3.  Voi hoitaa kaikkia ihotyyppejä (myös ruskettunutta
ihoa) ja vaikuttaa useimpiin karvojen väreihin



• Tunkeutuminen syvälle
kudokseen

Uusi konsepti – In Motion –
Iholla liikutettava pää

• Hillitsee melaniinin imeytymistä

• Korkea teho

• Iholla liikutettava ominaisuus

• Korkea toistotaajuus



Pyörivä liike / 
maalausliike

10 x 10 cm alue 

SHR lopetuskohta

- punoitus  



Kolmen hoidon
jälkeen

Ennen



SSR
Tieteelliset sekä käytännölliset 

näkökohdat



Mikä on SSR?
1. Fototermaalinen parametrien mukainen tapahtuma:
- aallonpituus
- matalavaikutuksinen
- Korkeatehoinen
- nopea- ja korkeataajuuksinen valopulssi, joka

kuumentaa tasaisesti dermistä ja karvatuppea 
ympäröiviä alueita aiheuttamatta juuri lainkaan 
epämukavuuden tunnetta                 

2. Pigmentti- sekä verisuonivaurioiden parantamiseen



Auringonvalon aiheuttama ihon 
ennenaikainen vanheneminenAuringonvalon aiheuttamat vauriot



Hoito
Hoitokohteita:

Punaisuus
Couperosa ja ruusufinni
Pigmenttiläiskät
 Liikapigmentaatio
Ennenaikainen ihon vanheneminen
Pinnalliset suonikohjut



Ennen 2 kerran     
jälkeen



Ennen 3 kerran 
jälkeen



Tieteelliset sekä käytännölliset 
näkökohdat

SST



Mikä on SST?
Fototermaalinen parametrien mukainen tapahtuma:
- aallonpituus
- matalavaikutuksinen
- korkeatehoinen 
- nopea- ja korkeataajuuksinen valopulssi, joka
• Aiheuttaa kontrolloidun kudosvaurion
• Aiheuttaa lämmön vaikutuksesta kollageenin tuotannon

lisäämisen
• Ei vaurioita orvaskettä
• Pehmittää ihoa ja estää juonteiden syntymistä
• Kiinteyttää ja tasoittaa ihoa



SST veden imeytyminen
Water Absorption Coefficient
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SST optinen läpäisykyky

Bashkatov AN et al. J Phys D.: Appl Phys, (38) 2005

ST



SST Hoitokohteet

SST hoitopäällä on kaksi biologista 
vaikutusta:

1) Arpien korjaaminen
2) Ihon uudistaminen ja kiinteytys



Arpien korjaaminen



Ihon uudistaminen ja kiinteytys

• Tulehdusvälittäjäaineet vapautetaan
suonesta sitä ympäröivään kudokseen.

• Välittäjäaineet stimuloivat
fibroblastisolulinjan aktiivisuutta

• Tuottaa kollageenia

• Uusi kollageeni uudistaa ihoa



Ennen 2 kerran jälkeen



SAcne

Tieteelliset sekä käytännölliset
näkökohdat



Mikä on SAcne?
Fotokemikaalinen, fotodynaaminen
parametrien mukainen tapahtuma:

- aallonpituus
- matalavaikutuksinen
- korkeatehoinen 
- nopea- ja korkeataajuuksinen valopulssi, joka

aiheuttaa valoherkistäjän yliaktivoitumisen 
(porfyriinien tuottama p. acnes bacteria) ja sitä 
myötä valon imeyttämisen bakteerin 
hävittämiseksi



Hoitokohde

1. Aknen tukahduttaminen bakteereita 
tappamalla ja estämällä sen leviäminen 
sinisellä valolla

2. Talinerityksen vähentäminen 
3.   Tulehtuneiden talirauhasten pienentäminen



Akne taudinaiheuttajana

• Talin tuotanto
• Rakkulamainen liikakeratiinisoituminen
• Propionibacterium acnes
• Tulehdus



Aknen vaiheet

A. Normaali    
karvatuppi   

B. Avoin komedo

(mustapää) 

C. Sulkeutunut 
komedo

D. Papula

E. Pustula



Aknen luokitus

Luokka  
3

Luokka  
5

Luokka  
4



P. Acnes
• Ihon talirauhaskäytävissä kuollutta ainetta ravinnokseen 

käyttävä ja aknessa ihoa ärsyttäviä rasvahappoja 
vapauttava bakteeri

• Ihossa on normaali määrä Propionibacterium 
Acnes -nimistä bakteeria, mutta ihohuokosten 
tukkeutuessa varastoitunut tali ja P.Acnes-bakteerien 
määrän lisääntyminen anaerobisessa tilassa aiheuttaa 
mustapäiden tai valkopäiden muodostumista 
ihohuokosissa. Valkosolut tulevat alueelle, ja seurauksena 
oleva tulehdus voi aiheuttaa aknevaurioita.

• Herkempiä valolle kuin monet muut mikro-organismit



Akne ja Fotobiologia

Valo (fotonit + porfyriinit)

Yliaktivoidut porfyriinimolekyylit

Reaktiivinen happiradikaali

Bakteerin tuhoaminen



Porfyriinit

Porfyriinit ovat soluissa syntyviä värillisiä ja 
valoaktiivisia aineita. Niistä elimistö syntetisoi 
hemi-nimistä ainetta, joka toimii muun 
muassa veren hemoglobiinin happea 
sitovana osana.

Porfyriinit pystyvät absorboimaan valoa ja 
ovat tunnetusti valolle herkistäviä aineita. 
Porfyriinien määrä organismissa nousee 
monen taudin ja toimintahäiriön yhteydessä.



Hoitotavat

• In-motion – liikutettava hoitopää
• Mahdollisuus useisiin toistoihin

• Pulssin yleinen pituus: ~3 cm/sec

• edestakainen/pyörivä liike



Photos Courtesy: Guilherme Olsen de Almeida, M.D., Hospital Sirio-Libanes, São Paulo, Brazil



KIITOS!

ES-Cosmetics Ky
Wellbeing Through Technology


