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PHOTIZO BLUSH, liten 
effektiv og enkel. En hurtig 
metode for bedre hud!
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Introduktion 

Gennem tiderne (som den tidligste form for lysbehandling) har sollys været kendt 
for at have både helende egenskaber og give velvære og virke smertelindrene. Lys 
er energi, og energi opretholder livet - det kan ikke blive ødelagt, men det kan 
også blive forvandlet til andre former. 

Photizo® Blush er en LED-enhed som afgiver rødt og infrarødt lys som trænger 
gennem huden for at stimulere energiproduktion og andre metabolske processer i 
aktuelle områder. Infrarødt lys er en af de få fysiske behandlinger som fungerer for 
at skabe en helbredende effekt. 

Celler, som er skadet og ødelagt,  kan faktisk blive forynget og repareret af lys.  
Light Emitting Diodes (LED) leverer ikke nok kraft til at skade vævet, men de 
leverer nok energi til at fremme naturlig selvhelbredende og smertelindring. Med 
sin kraft er den optimeret for at være meget effektiv.  
LED-enheden er en praktisk apparat til fremstilling af lys på specifikke 
bølgelængder, og flere studier har fastslå at det er selve lyset ved bestemte 
bølgelængder som bl.a er det terapeutiske i naturen.  
Alle biologiske systemer har en unik absorbation (optagelses) -spektrum som 
bestemmer hvilke bølgelængder af stråling som vil blive optaget for at producere 
en givet terapeutisk effekt. De synlige røde og usynlige infrarøde lysbølger, deler 
spekteret som har vist sig at have meget letoptagelige og unikke terapeutiske 
effekter på levende væv. 

LED enheden tillader også lysstrålen at sprede sig ud i stedet for at være en smal 
lysstråle. Vidvinkel diffusion av LED gør den enklere at bruge, fordi lys 
udslippene derved er i stand til at trænge gennem et bredere overfladeareal, og 
dette resulterer i en raskere behandlingstid for det bestemte område. 

Photizo® Blush har one-touch, forhåndsprogrammerede, effektive doser af nær 
infrarød LED lys for behandling af smerter og lignende betændelsestilstande. 
Photizo® Bush sikrer præcis og enkel dosering af den rette mængden joules / 
doser for det ønskede område. 
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HVAD KAN JEG BEHANDLE MED PHOTIZO® BLUSH? 

Bekæmp tegnene på aldring og solskader hurtigt, sikkert og bekvemt i ditt hjem ved hjælp af 
Photizo's Blush LED-enhed. Blush er perfekt til følgende:

• Reduktion af fine linjer, rynker, smilerynker og krågefødder

• Forbedring af hudens tekstur og tone

• Stimulering af produktionen af kollagen og elastin

• Reducer udseendet af puffede øjne og mørke cirkler under øjet.

* Bedste resultater opnåes ved kontinuerlig brug

* Daglig brug anbefales for best resultat, morgen og aften.

KONTRA-INDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER

Bemærk, at Photizo Blush skal ses som en supplerende behandlingsmetode, der bruges 
sammen med evt medicinsk behandling. Photizo Blush er ikke beregnet til at erstatte standard 
medicinske procedurer, medicinering og / eller behandling.

Producenter og distributører af Photizo Blush kan på ingen måde holdes ansvarlige for skader, 
tab eller kvæstelser, der opstår, når de bruger enheden uden for de anbefalede retningslinjer 
og protokolbehandlinger. Bemærk også, at ikke alle forhold drager fordel af en lignende måde 
fra lysterapi.

• Kræft: Selvom enheden ikke udsender nogen skadelige UV-stråler, skal du ikke bruge 
lysbehandling på kræft eller mistanke om kræftmasse.

• Graviditet: Denne enhed er ikke testet til brug af gravide kvinder, spædbørn, småbørn eller 
børn under 13 år.  

• Epilepsi: Nogle undersøgelser antyder, at pulserende synligt lys ved frekvenser i området  
  5-10 Hz kan fremkalde anfald. Photizo Blush pulserer ikke i området 5-10 Hz, men som en  
  forebyggende foranstaltning bør alle med anfaldsforstyrrelser  

• Må ikke bruges af nogen, der er søvnig eller påvirket af stoffer eller alkohol.
• Lad ikke tunge genstande anbringes på enheden, der kan knuse eller knække den.
• Brug ikke sammen med salve eller salver, der indeholder varmeproducerende ingredienser,  
  da forbrænding kan skje.
• Hvis enhedens temperatur begynder at føles for varm, undgå at se direkte på den lysstråle,  
  der udsendes fra sonden.  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Behandl ikke områder af kroppen i nærheden af en pacemaker. Kontakt først din læge, hvis 
du har en pacemaker.
Hos nogle patienter med kroniske tilstande kan initial behandling med lysbehandling medføre 
lidt let ubehag. Dette er ikke en årsag til bekymring, og behandlingen kan fortsættes.  

Ingen øjenbeskyttelse er nødvendig, men da lyset er meget lyst, skal du ikke se direkte ind i 
det udsendte lys. Brug af beskyttelsesbriller hjælper med at forhindre følsomhed over for 
stærkt lys.
Vær opmærksom på, at du efter behandlingen muligvis har et forkert billede af helbredet. 
Brug ikke det behandlede område for meget.
Behandl ikke direkte på skjoldbruskkirtlen. Virkningen er ikke fastsatt på dette tidspunkt.
Ingen børn under 13 år bør bruge eller være uden opsyn med enheden.  

Enheden er ikke steril, så lad ikke enheden komme i kontakt med åpne sår, da den kan 
forårsage infektion.
Hvis du føler dig utilpass eller lethed, skal du straks holde opp med å bruge den. Kontakt en 
læge, hvis dette vedvarer. Sørg for, at du bruger enheden som anbefalt.  
 
Hvis enhedens temperatur begynder at føles for varm, skal du straks slukke den. Hvis varmen 
medfører ubehag, skal du stoppe brugen av din Blush til den har blivet afkølet.  
 

 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

• Enheden er ikke vandtæt, så brug ikke omkring vand, da kontakt med vand kan 
forårsage elektrisk stød. Opbevar eller anbring ikke i nærheden af en vask, bad, toilet 
eller andet sted, hvor det kan komme i kontakt med vand.

• Sænk eller rengør aldrig enheden med vand. Brug altid en blød, tør klud.

• Brug kun på ren og tør hud, da elektronikken kan blive beskadiget, når den udsættes  
  for vand.

• Håndter og opbevar Photizo Blush med stor omhu, da den har indbygget elektrisk 
kredsløb.
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FORBEREDELSE TIL BEHANDLING  
Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Photizo Blush er en enhed som kun skal åbnes av kvalifierte, derfor vil åbning eller 
manipulation af maskinen annullerer garantien. Photizo Blush bør rengøres før og 
efter brug ved hjælp af en ren, tør klud og kirurgisk spiritus eller kirurgisk alkohol, 
hvis nødvendigt. Rengør huden før påføring af behandlingen, da makeup, kosmetik 
eller snavs kan blokere lyset.

Photizo Blush skal altid opbevares i et sikkert, tørt område, fortrinsvis i den 
medfølgende bærepose og væk fra direkte lys eller ekstrem varme. Vær forsigtig, når 
du arbejder med enheden, og den må ikke nedsænkes eller betjenes i vand. Lad ikke 
fugt komme i kontakt med enheden.

Opbevaring af Photizo Blush i en længere periode skal ske med et batteri, der er fuldt 
opladet, ellers kan det resultere i et beskadiget batteri.

HVORDAN GØRE EN BEHANDLING?

Læs afsnit om kontraindikationer og forsigtighedsregler og sikkerhedsforholdsregler i 
brugsanvisningen, før du begynder at bruge dette produkt.

Husk at rengøre Photizo Blush før og efter brug ved hjælp af en ren, tør klud og 
kirurgisk spiritus eller kirurgisk alkohol, hvis nødvendigt.  
 

• Hold sonden på plads, indtil enheden bipper to gange igen. Det slukker automatisk.  
  Photizo Blush giver en dosis på 16 sekunder, før den slukkes automatisk.

• Skift til det næste sted, og tryk på tænd / sluk-knappen igen.

• Gentag, indtil hele problemområdet er behandlet.

• Tryk på tænd / sluk-knappen, når sonden er i position, der du ønsker at behandle.  
  Den lille LED-afbryderknap over tænd / sluk-knappen viser, om enheden er optaget  
  af en cyklus med grønt lys.

• At holde stroben mod huden med et lett trykk, sikrer maksimal gennemtrængnings  
  dybde.

• Brug Photizo Blush dagligt for bedste resultater.

• Kroppen bygger ikke op modstand mod lysbehandling og derfor kan behandlinger  
  gøres dagligt.
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OPTIMAL BEHANDLING: 
 

For at opnå en optimal effekt af din Blush, vil disse enkle trin hjælpe dig.  
1. Rengør din hud fra makeup og snavs, brug helst et vandbaseret renseprodukt.  
2. Brug et tonic eller ph-vand for at neutralisere hudens ph-balance.  
3. Behandl som vist på nedenstående formular, du kan drage fordel af at tage 2 doser  
   inden for områderne med særlig bekymring, på dybe rynker osv.  
4. Hvis du ønsker en opløftende virkning, skub forsigtigt opad og følg de anatomiske  
   træk i dit ansigt, fig 1.  
5. Afslut med dag- eller natcreme, som du ønsker.  
 
Skulle der være behov for mere omfattende hjælp til behandling af din hud, er du 
velkommen til at kontakte os direkte på vores kundeside på facebook:  
Photizo Denmark. Vi vil være i stand til at hjælpe dig med at bruge din Photizo Blush 
og hvilke produkter du kan bruge, da vi har hud- og kroppsteraput her . Og vi sælger 
også særlige produkter til anti aldring og acne behandling osv.

Fig 1.
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BETJENING AF PHOTIZO BLUSH

• Photizo Blush kan betjenes fra det interne genopladelige batteri eller direkte fra dets 
strømforsyning.

• For at tænde skal du trykke på tænd / sluk-knappen. Tænd / sluk-knappen lyser, og enheden 
bipper to gange.

• Når behandlingscyklussen er afsluttet, bipper den to gange og slukkes automatisk.

• For at slukke for enheden under behandlingscyklussen skal du trykke på tænd / sluk-
knappen i 1 sekund. Tænd / sluk-knap-LED'en kan forblive på grønt et stykke tid, efter at 
cyklussen er stoppet

Når du bruger batteristrøm, lyser tænd / sluk-knappen lyser grønt under cyklussen og slukkes, 
når den ikke er i brug.

• Når der er tilsluttet strøm, bipper det en gang, og efter 3 sekunders forsinkelse begynder 
strømknappen til at blinke grønt. Når batteriet er fuldt opladet, holder LED-afbryderknappen 
op med at blinke og lyser permanent.

FEJLSØGNING:

Når du tager ledningen ud af stikket, bipper enheden en gang, og tænd / sluk-knappen 
lyser.

Photizo Blush giver ca. 90 minutter kontinuerlig behandling fra hver fuld opladning. 
Hvis du bruger Photizo Blush i kolde temperaturer, skal du være opmærksom på, at 
dette kan reducere antallet af doser, der leveres fra hver fuld opladning.

Photizo Blush bruger NiMH genopladelige batterier med høj kapacitet, og som med 
alle genopladelige batterier skal disse udskiftes over tid. Denne tid varierer afhængigt 
af opbevaring, tid og brugen. Kapaciteten udtømmes over tid, og antallet af doser 
mellem afgifter reduceres. Når batterikapaciteten når et niveau, der ikke er 
tilfredsstillende, kan det interne genopladelige batteri udskiftes. Kontakt din lokale 
premium forhandler eller oss, der kan afgive et tilbud på installation af et nyt batteri.  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FEJLSØGNING: 

BEMÆRK, AT PHOTIZO BLUSH IKKE ER EN SUBSTITUTE FOR MEDICINSK RÅD 
ELLER BEHANDLING, MEN ER EN ALTERNATIV BEHANDLINGS ANORDNING. 
ANTAG IKKE, AT ALLE HUDPROBLEM ER EGNEDE TIL BEHANDLING MED LYS 
TERAPI. PHOTIZO BLUSH ER IKKE EN DIAGNOSTISK VÆRKTØJ OG ER IKKE 
BEREGNET FOR UDSKIFTELSE AF MEDISK BEHANDLING.

SPECIFIKATIONER  
Enheden har et lysemitterende  LED, og  helsegivende bølgelængde med røde og 
infrarøde lysdioder med høj effekt.

Effekt: 1 300 mW.  
Peak output: 330mw/cm2  
Behandlingsområde: 4.7cm2  
Bølgelængde: 633nm rød, 850nm infrarød  
Nett: 100 ~ 240VAC  
Batteri Spænding: 7.2V DC Batterilader: 12V, 1A  
Vægt: 280 gram 
Lading: 4 timer, eller over natten  
Cykluser per opladning: 90 minutter

STANDARD TILBEHØR:  
Photizo lader  
Brugsanvisning  
Opbevaringspose 

BETJENINGSMILJØ

Problem Løsning
Enheden tænder ikke Batteriet må lades 
Enheden lader ikke Er laderen kobles til enheden / plugget i 

på elektrisk forsyning og tændt? Alle 
tilkoblinger sidder som de skal? 

2 store LED ionene ser ikke ud til at 
være på / til at fungerer 

 Disse LED bølgelengde ligger indenfor 
det usynlige område og dermed vil ikke 
blive set med det blotte øje
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• Ikke egnet til drift i nærvær af en brandfarlig anæstetisk blanding af luft eller 
med ilt eller nitrogenoxid.  
• Driftsmiljø: 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F) 700 hPa - 1 060 hPa 
• Opbevaringsmiljø: -20 ° C - 4 ° F - 122 ° F -50 ° C) 700 hPa - 1 060 hPa 
• Fugtighed: 15% - 95% RF  
• Udstyrsklasse: Klasse II  
• Driftsform: Dose 16 sekunder

KONTAKT FOR EUROPA  
Caball Consulting - Caball Therapy System  
Tlf: +45 2815 5673/76 

E-post: post@photizo.info  
Nettsted: www.caball.biz 
Forhandler side: www.photizo.info

ADVARSEL!  
Bare bruge PHOTIZO® BATTERILADER som følger med enheden for at lade 
batterierne. Anden lader vil skade batterierne eller PHOTIZO® VETCARE  

GARANTI 

Dette produkt kommer med en 1-års indleverings garanti fra købsdato, og 2 års 
reklamationsret, forud for at oprindelige købsbevis er udstedt. INGEN garantikrav 
som stammer fra forkert behandling, batterilækage, utilsigtet brug, vandskader, 
eller organisk skade løsemiddel vil blive erstattet. Batterier er udtrykkelig undtaget 
under denne garanti. Vær opmærksom på at specifikationer kan variere fra dem 
præsenteret i denne manual.  
 
Hvis du behøver hjælp eller oplever fejl, tag kontakt med din nærmeste forhandler 
eller mail Caball Consulting på post@photizo.info . 

http://www.caball.biz
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