
Laserterapialaite
luonnolliseen
hyvinvointiin

Älykäs



Hoitava Theralux®- 
laserterapialaite

Theralux Touch -laserterapialaite 

toimii yhdessä mobiililaitteen kanssa. 

Theralux-sovellus tallentaa hoito- 

kerrat ja sisältää valmiita hoito-

ohjelmia. Laitteita valmistetaan eri 

aallonpituuksin ja tehoin.

Theralux-laserterapialaitteen ostaja 

saa asiantuntevan käyttökoulutuksen, 

jolla varmistetaan laitteen turvallinen 

ja oikeaoppinen käyttö. Lisäksi käyttä-

jät saavat asiantuntijaneuvontaa. 

Kestävät komponentit ja alan standar-

dien mukainen valmistustapa takaavat 

Theralux-laserterapialaitteen korkean 

laadun. Akunkesto on pitkä ja kaikki 

osat voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Theralux-laserterapialaitteen käyttö 

on turvallista. Sen varmistavat perin-

pohjainen koulutuspaketti, käyttäjien 

tukipalvelu, sekä laitteen IR-etäisyys-

tunnistin.

ÄLYKÄS 

KOULUTUS JA TUKI

TURVALLINEN

LAADUKAS



Matalatehoisella laserterapialla voidaan hoitaa akuutteja ja kroonisia vaivoja, kuten haavoja, kiputiloja,

tulehduksia sekä jänne-, nivel- ja lihasvammoja.

Laservalo stimuloi soluja ja aktivoi kehon luonnolliset paranemis- ja puolustusmekanismit hoitaen tulehdusta,

lievittäen kipua sekä kiihdyttäen verenkiertoa.

Laserterapia on lempeä ja hyvää oloa tuottava hoitomenetelmä, joka ei aiheuta sivuvaikutuksia. Sen teho on 

osoitettu niin tieteellisin tutkimuksin kuin käytännön hoitokokemuksin. 

” Laserterapia nopeuttaa haavojen ja arpien paranemista, saa ihon tuleh-

dusreaktion talttumaan ja kiihdyttää luontaista kollageenin tuotantoa. 

Moni aknesta, couperosasta ja ihon allergioista kärsivä asiakas on saanut 

avun lempeästä laserterapiasta. Helppokäyttöinen Theralux-laserterapia-

laite sopii kauneushoitolan käyttöön vaihdettavien hoitopäiden, säädettä-

vän aallonpituuden ja tehon ansiosta.

Raini Anttilainen 
SKY erikoiskosmetologi, Cidesco-kosmetologi 

Kauneusasema Raini Anttilainen

Tehokas, turvallinen ja luonnollinen

”ANNAN 

LASERTERAPIAA 

LÄHES KAIKILLE 

KAUNEUSHOITOLANI 

ASIAKKAILLE”



Malli Theralux® Touch TX4 Theralux® Touch P3N

Aallonpituus nm 4* 660 ja 4* 808 1* 635, 1* 660, 1* 808

Hoitoenergia J 1-50 1-50

Taajuudet kHz max. 55 max. 55

Kokonaisteho mW 200 50

Theralux® DT Hoitopää Theralux® P3N

Aallonpituus nm 1* 635, 1* 660, 1* 808, 1* 904

(HF-pulssitettu) 

1* 635, 1* 660, 1* 808

Hoitoenergia J 1-50 1-50

Taajuudet kHz max. 55 max. 55

Kokonaisteho mW 300 50

Pöytämalli 

Tekniset tiedot

Autamme sinua löytämään 

hoitotarpeeseesi sopivan  

laserterapialaitteen

Ota yhteyttä

Keypoint Oy  

Ohjelmakaari 16, 40500 Jyväskylä 

Puh.  + 358 14 241 488

sales@keypoint.fi 

www.theralux.fi

Älykkäitä Theralux®-laserterapialaitteita innovoi ja valmistaa 

suomalainen laserteknologiayritys Keypoint.

Kaikki tuotteemme on luokiteltu standardien EN60825-1 ja EN60601-2-22 mukaisesti.


