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آدرس: تهران، پارك علم و فناوري دانشگاه شهید بهشتی

 شرکت خورشیدفران ایرانیان زمین

پوشانه جوا نساز پوست
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نیالي

با به روزترین و مؤثرترین روش پوستتان را مثل آینه صاف کنید!

با افزایش ســن و قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مانند نور خورشـــید و هواي ســـرد و آلوده، 

رادیکا لهاي آزاد ایجاد م یشـــــود که م یتوانند منجر به ایجاد اثرات مخرب گردند. عالوه بر عوامل 

محیطی، عواملی مانند تغییرات هورمونی، استرس و سـایر حاالت روحی و ... نیز بر پیر شـدن پوسـت 

تأثیر م یگذارند.

 حدود 28 روز طول م یکشـد تا سلو لهاي جوان در پوست، مجدداً تولید شوند. با افزایش سن، این 

دوره افزایش م ییابد و مدت بیشـــــتري نیاز است تا پوست، خود را بازسازي کند. در نتیجه پوست  

خاصیت ارتجاعی خود را به دلیل تجزیه کالژن از دست م یدهد و شروع به افتادگی م یکند. به همین 

دلیل چین و چروك بر روي پوست ظاهرم یشود.

حال زمان آن فرا رسیده که صنعت زیبایی، نیاز مصر فکنندگان خود را که به دنبال یک درمان ضد پیري 

مقرون به صرفه و در عین حال مؤثر در خانه هستند، برطرف کند.

پوست شما گرانبهاترین لباس شماست و نیاز به توجه و مراقبت دارد.

گیاهان پرتوي خورشید را جذب می کنند و با استفاده از انرژي نور رشد و ترمیم بافت 

گیاه اتفاق می افتد. روش هاي نوردرمانی براي پوست نیز با مکانیزم مشـــابهی موجب 

بازتولید پوست سالم می شـود. پوسـت براي زنده ماندن باید مرتباً سـلول هاي جدید 

تولید کند تا سلول هاي جوان جایگزین سلول هاي مرده شوند. انســــانها نیز همانند 

گیاهان به طول موج مشــخصـــی براي رشد سلول نیاز دارند. تمامی پرتوهاي نور را از 

تابش نور خورشید می توان دریافت کرد. اما مشــــــکل اینجاست که به طور همزمان، 

پرتوهاي مخرب و خطرناك خورشید که مضــــــرات آن ها بیش از فوایدشان است نیز 

دریافت می شود. اگر فقط طول موج مورد نیاز پوست تابیده شود، پرتوهاي مفید که به 

تولید کالژن و االستین کمک میکند، دریافت خواهد شد.

ماسک بدون بند
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جوا نسازي پوست با نیالي

قابل اشتراك گذاري با سایر اعضاء خانواده

 نیالي براي همه آنهایی است که نگران چین و چروك صورت خود هستند.

پوشانه جوا نساز نیالي

(LLLT) نوردرمانی با بهر هگیري از نور کم توان

پوشش کامل صورت

اید هآ ل براي انواع پوست

اوّلین نمونه ماسک LED ساخت ایران

درمانی مؤثر ضد پیري  در خانه

اثبات شده از نظر علمی و بالینی

ارتقاء سطح کیفی پوست

سهولت استفاده در منزل

 نیالي براي همه آنهایی که م یخواهند جوان بمانند.

 LED اولین ماسک

ساخت ایران

نوردرمانی با بهر هگیري

 از نور کم توان
(LLLT) ،قابل استفاده در خانه

 کلینیک ها،

 آرایشگاه ها

 و ...

اید هآ ل براي

 انواع پوست

سهولت 

استفاده

پوشش کامل

 صورت

روش تأیید شده در 

مقاالت علمی

نیالي

پس از همین امروز جوا نسازي پوست خود را شروع کنید و با پوشانه نیالي جوان بمانید.پس از همین امروز جوا نسازي پوست خود را شروع کنید و با پوشانه نیالي جوان بمانید.

گیاهان پرتوي خورشید را جذب می کنند و با استفاده از انرژي نور، رشـد و ترمیم بافت اتفاق م      یافتد. روشهاي 

نوردرمانی براي پوست نیز با مکانیزم مشـــابهی موجب بازتولید پوست سالم م یشود. پوست براي زنده ماندن باید 

مرتباً سلولهاي جدید تولید کند تا جایگزین سلولهاي مرده شوند. انســــــــــانها نیز همانند گیاهان به طول موج 

مشــــخصــــی براي رشد سلول نیاز دارند. اما مشــــکل اینجاست که به طور همزمان، پرتوهاي مخرب و خطرناك که 

مضـــــــــــرات آنها بیش از فوایدشان است نیز دریافت میشود. اگر فقط طول موج مورد نیاز پوست تابیده شود، 

پرتوهاي مفید که به تولید کالژن و االستین کمک میکند، دریافت خواهند شد.

نورهاي قرمز و فروسرخ (با طول مو جهاي مشـخص) قادرند به عمق پوست نفوذ کرده، احیاء بافت سلولی را تحریک 

کنند و عالئم پیري را از بین ببرند. این نورها با فعال کردن ســـلو لهاي فیبروبالســـت، باعث تولید فیبرهاي کالژن 

بیشتري م یگردند که به ترمیم و احیاء پوست کمک م یکنند.

از آنجا که نیالي از نور کم توان اســــتفاده م یکند، کامالً غیر تهاجمی بوده و مانند درما نهاي تهاجمی به پوســــت 

آسیب نم یرساند. LED درمانی کامالً ایمن و بی خطر است و استفاده از آن را در خانه و بدون نیاز به حضــور پزشک 

امکا نپذیر م یکند.

پس از همین امروز جوا نسازي پوست خود را شروع کنید و با پوشانه نیالي جوان بمانید.

بدون نیاز

به پزشک

امکان استفاده

 براي آقایان و بانوان

مناسب براي

سنین باالي

 20 سال
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نیالي

بازسازي پوست 

کاهش چین و چروك صورت

تحریک کالژن سازي

کاهش منافذ پوست

کمک به حفظ رطوبت پوست

بهبود گردش خون

تقویت اکسیژ نرسانی به پوست

جلوگیري از افتادگی پوست

بهبود قابلیت ارتجاعی پوست

 

 بدون درد و عوارض جانبی 

نیالي براي همه آنهایی است که نگران چین و چروك صورت خود هستند

Light Gives Life!
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با نتایج بهبود کیفی پوست بعد ازاستفاده از نیالي   

نیالي

 پانزده 

دقیقه 

استراحت

 کنید

 و 

جوا نتر

 برخیزید

عکس شما 
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نیالي ضمانت یک ساله دارد. هر زمان که در استفاده از محصول دچار مشکل شدید به ما اطالع دهید. 

3 بار در هفته و در هر نوبت به مدت 15 دقیقه نیالي را روي صورت خود بگذارید. پس از گذشت 4 تا 9 

هفته (بسته به جنسیت، نوع پوست و سن)، بهبود قابل توجهی در سالمت پوست خود مشاهده خواهید کرد.

در صورت تمایل م یتوانید به همراه استفاده از نیالي، از محصوالت مراقبتی پوست نیز جهت تسریع عملکرد 

استفاده نمایید.

بهترین روش

 استفاده

 از محصول

پاوربانک منبع تأمین توان 

مستقیم از منبع نورانتقال نور

طول موج ها 
فروسرخ

قرمز

توان مصرفی 
فروسرخ 

قرمز

نیاليمشخصات

20 وات

2 وات

850 نانومتر

25 نانومتر

 در خانه 

بمانید

 و با 

نیالي 

پزشک 

پوست 

خود 

باشید.

در رن گهاي مختلف با امکان سفارش رنگ دلخواه 

3 سالعمر مفید دستگاه
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