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1.Bevezetés 

 

„Fény nélkül nincs árnyék, de a fény nem felelős az árnyék létéért” 

A külvilágban végbemenő változásokról túlnyomólag szemünk által nyerünk tudomást; a 

változások legnagyobb része szemünkre inger gyanánt hat s ezáltal láthatóvá válik; mi által 

pedig a tárgyak láthatókká válnak, azt fénynek nevezzük. A fény ásványtani szempontból 

nagyon fontos, amennyiben az ásványok megkülönböztetésére szolgál. A fénynek energiája 

van, közben a fény is változik. A fény kölcsönhatásra is képes. A fény egyenes vonalban 
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terjed .A fény terjedéséhez időre van szükség Mérések szerint a fény légüres térben ( 

vákuumban) terjed a legnagyobb sebességben. A fény segítségével manapság betegségek 

kezelésére szokták alkalmazni, ilyen pl.: a Fényterápia ami más néven fototerápia. 

2. Fénykezelések ( Fototerápia) 

 A természetes fény alkotórészei: 

 2.1 hősugarak vagy infrasugarak 

 2.2 látható fénysugarak 

 2.3 ibolyántúli sugarak, ultraviola sugarak 

2.1Hősugarak és infrasugarak 

Jellemzői: 

- infrasugárzás a látható fény hullámhossz tartománya alatti elektromágneses 

sugárzás 

- 80%-ban vannak jelen 

- nagy hullámhosszú (800-1nm)  

- kémiai változást nem okoz a szervezetben 

- az infravörös sugárzást emberi szem számára láthatatlan 

- hő formájában érzékelünk 

 

Infravörös sugarak spektruma:  

      

 

 

 

 

 

 

A napból a földfelszínre jutó infravörös sugárzás minden útjában kerülő testben elnyelődik, és 

felmelegíti azt. Ezzel egyidejűleg minden test bocsát ki magából infravörös sugarakat .A 

mesterségesen előállított infrasugárzás lehet szelektív, hullámhossztartománya kontrolált. A 

mesterségesen előállított infrasugárzók hullámhossza függ a felhasználástól. 

INFRAVÖRÖS 

760nm-1nm 

 

 

KÖZELI 

760nm- 1500nm 

KÖZÉP 

1500nm-5600nm 

TÁVOLI 

5600nm-1nm 
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Jellemzői: 

 felmelegíti a bőr szöveteit 

 vérbőség alakul ki a bőr mélyebben fekvő szöveteiben 

 bőrpírt idéz elő 

 fokozza az anyagcsere-folyamatokat 

 lazítja a bőrt 

 fájdalomcsillapító 

 elősegíti a verejték kiürülést 

 elősegítik a pórusok kitágulását 

 puhítja a bőrt, elősegíti a hámsejtek leválását 

 növeli a bőr láthatatlan vízleadását 

Az UV, Fény, Infra elnyelődése a bőrben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatásmechanizmusa: 

 Az elnyelt infra hatására a vízmolekulák rezgése erősödik, a molekulák közti 

súrlódásnak köszönhetően hő keletkezik, a bőr alatti hőmérséklet, a szövetalkotó 

hőmérséklete emelkedik, a hajszálerek kitágulnak a keringés gyorsul, fokozódó anyagcsere, 

fokozódó oxigén transzport, káros anyagok ürítésének fokozódása, gyors enzimtermelődés. 

 

2.1.1Infra Eszközök: 

 1.Infralámpa, sollux lámpa: 

UV sugarak Látható sugarak 
Infra sugarak 

FELHÁM 

IRHA 

BŐRALJA 
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Az infra lámpák (Hiv.Mell.1sz) általában 1024 nm hullámhosszon sugároznak, elletve 

intenzitásuk ezen a hullámhosszon a legnagyobb. A kezelés során a vendég hőérzete alapján 

állítjuk be a sugárzó bőrtől való ami kb. 30 cm távolságra legyen, és naponta 2x alkalmazzunk 

15-30 percig. Teljesítménye szokásosan 100-150W/sugárzó. Általában vörös színű de  kék is 

található belőle. 

2. Infra masszírozó: 

Otthoni terápiára ajánlott nem professzionális eszköz.(Hiv.Mell.2sz) 

 3. Infraszauna 

Mély meleg terápia. Igen kedvelt terápiás eszköz. Az infraszauna egy olyan kabin, melybe 

infrasugárzókat szerelnek, közel 1KW összteljesítménnyel. Hullámhossztartományát 4000nm-

14000nm közé állítják, ennek a tartománynak szokás a vitál sugárzás nevet is.(Hiv.Mell.3sz) 

2.2 Látható fények: 

 Ide tartozik a Bioptron lámpa, Lézerek, IPL. 

2.2.1 Bioptron lámpa: 

Hazánkban, 1981-ben Dr. Fenyő Márta magyar kutatók segítségével létrehozott egy olyan 

fényforrást, amely eredetileg a lézerterápiára épült, a látható fény és az infravörös sugárzás 

kombinációját állította elő, de fontos tényező volt a fény polarizációja is. A magyar  kutatók 

megalkották az EVOLITE lámpát, amelynek továbbfejlesztett változatát a BIOPTRON cég 

tette egyedülállóvá(Hiv.Mell.4sz). Ha a színekkel foglalkozunk, a látható fény határain belül 

maradunk, aminek hullámhossza 760.8nm(vörös) és 393.4nm(ibolya) között van. Minden szín 

megfelel tehát egy sajátos hullámhossznak. De annak, igazán nem is vagyunk tudatában, hogy 

éppen ez a kis részarány milyen alapvető jelentőségű az éltünkben. Az élet elképzelhetetlen 

fény és színek nélkül! 

 

A Bioptron fényrendszerből kiemeljük a következő jellemzőket: 

 Több színű:A normál lézerfénnyel ellentétben, amely nagy energiájú, nagyon vékony 

sáv szélességben, egy színben, a Bioptron fény széles sávban, több színben és 

kevesebb energiával működik. 

 Polarizált: A polarizált fényben kizárólag párhuzamos mezőben rezegnek a mágneses 

hullámok. Emiatt egészen különleges tulajdonságuk alakul ki, amit a Bioptron 

fényterápiában felhasználunk. A Bioptron lámpa polarizációja egy speciális, 

szabadalmazott, többrétegű tükörrel történő visszatükröződéssel alakul ki. A polarizált 

foka 95% körüli.  

 Inkoherens: A Bioptron fényben a lézersugárral ellentétben, a fényhullámok vonalai 

sem időben, sem térben nincsenek szinkronban, vagyis a hullámhegyek és ezzel az 
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intenzitásaik is összeadódnak illetve nem szubtrahálódnak. Az állandó intenzitású fény 

a rendellenes működést mutató területre irányítjuk, miközben csekély intenzitással is 

működhet. 

 Speciális Hullámhosszúságok: A hullámok hosszúságának a fény hatásában nagy 

lehetősége van. A bioptron spektruma 400nm-től 2000nm-ig terjed. Nem tartalmaz 

tehát ultraibolya sugarakat és az infravörös spektrumból is csak keveset. 

 Nincs ultraibolya sugárzás: A Bioptron lámpa spektruma jóval az ultraibolya sáv 

fölött van. Ezért nem vörösödik vagy nem barnul le a bőr az alkalmazás után. Ez a 

fény teljesen veszélytelen a szemre is. 

 Különleges teljesítmény: A fény sajátos hatásának előfeltétele a teljesítmény is. Ezt 

mW/cm
2 

–ben adják meg. Teljesítménye a bőrfelületen mérve a fényforrás 

intenzitásával, valamint a Bioptron lámpa és a bőr közötti távolsággal variálható 

 Mély hatás: Infravörös fénnyel érjük el  

 A fény hőmérséklete: kb.37 fokig emelkedik, tehát 1 fokkal megy a normális 

testhőmérséklet fölé. 

 Nem káros: Évek óta világszerte használják a Bioptron lámpát és nem tudnak róla 

semmi káros hatást. 

  

A színek gyógyhatása:  

Vörös:aktivizál, élénkít,lendületesebbé, intenzívvé tesz. A vörös a kékkel 

ellentétes hatást fejt ki. 

 

  Kék: megnyugtat, fékez, koncentrálásra késztet, hűt 

  Sárga: erősítő, tonikus hatású, megnyit, felderít 

 

3 kiegészítő szín: 

  Zöld: kiegyensúlyoz, feloldja a feszültséget, megnyugtat 

 

  Narancssárga: segíti a felépülést,élénkít, felmelegít, izgat 

 

  Ibolyakék: inspirál, nyugtat, csökkent 
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Bioptron lámpa hatásai: 

 regeneráló hatás 

 metabolizálás 

 sebgyógyulás elősegítése 

 keloidképződése csökkentése 

 narancsbőr kezelése 

 mitokondrimuk működésének fokozása 

 

Használata: 

Napi 4-8-10 perces kúraszerű használat mellett 2-3 hét elteltével javulás érhető el. Használata 

kortól független. A készülék használható pacemaker, műér, katéter, műfogsorok,esetén is. 

2.2.2.Lézer 

Mi a lézer? 

A lézer egy különlegeses elektromágneses sugárzás(Hiv.Mell.5sz). A szó LASER= 

LightAmplificartionbyStimulatedEmission of Radiation. Jelentése: fényerősítés stimulált 

sugár emisszió révén. 

Lézerfénynek 4 jellemzőt érdemes megemlíteni: 

 kis divergencia: a lézerfény nagyrészt párhuzamos fénysugarakból áll, kis szóródási 

szöggel. 

 egyszínűség: lézersugár egy olyan elektromágneses hullám, amely egyetlen 

frekvenciával jellemezhető. 

 idő-és térbeli koherencia: a lézer által kibocsátott hullámok fázisa a sugár minden 

keresztmetszetében azonos. 

 polarizáció: mágneses mezejének iránya állandó 

A lézersugarak színe annak hullámhosszától függ: 

- 640-800nm vörös (rubin) 

- 540-640 nm sárga (hélium,szelén) 

- 490-540 nm zöld ( argon) 

- 420-490 nm kék ( hélium, kadmim) 

- 400-420 nm ibolya 
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- kozmetikai célokra 640-840 nm hullámhosszú, úgynevezett vörös illetve közeli infra 

tartományt alkalmazunk. 

A lézersugarak hatásai a szervezetre: 

- felmelegednek a szövetek 

- megváltozik a sejthártya áteresztőképessége 

- gyorsulnak az anyagcsere folyamatok 

- kitágulnak a kapillárisok 

- aktivabbá válnak az enzimek 

Alkalmazásának javallatai: 

- hegek epiláció nyomán 

- tisztátlan bőrök kezelésére 

- tág pórusok kezelésére 

- akné 

- bőrhólyagok 

- herpesz 

- pigment rendellenességek 

- ránckezelésére 

- cellulit kezelésre 

Ellenjavallatai: 

- bőrelváltozás 

- rosszindulatú elváltozások 

- szemet tilos besugározni 

- ideg- és elmebetegségek 

A lézer eszközök fajtái: 

a) Ceruzalézerek-pontlézerek 

b) Lézerzuhany 

c) Lézer szkenner 
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A lézer és a bőr 

A bőr egyes kromofórái a melanint, a hemoglobint, vagy a vizet különböző mértékben 

képesek elnyelni.Az abszorpciós görbék fogják meghatározni hogy a lézer melyik területeken 

alkalmazható leginkább. Az Alexandrint lézer 755nm-es jó elnyelődést mutató a melaninban, 

míg a hemoglobinban kevésbé képes, és így a pigmentált szőrszálak kezelhetők vele. 

Epiláció Lézerfajták: 

a) Szilárd halmazállapotú lézerek: Ilyen pl.: Neodymium-Yag,( sötét szőrszálak 

eltávolítása) KTP( értágulatok szeplők kezelhetők vele), Alexandrit(szőrtelenítő).A 

kristályt villanólámpával gerjesztik. 

b) Gázlézerek: üvegcsőbe töltött gázt vagy gázkeveréket használnak. Ilyen a Hélium- 

Neon lézer, Argon lézer, Co2 lézer. 

c) Folyadéklézer: komplex szerves festék. 

Lágy lézerek a kozmetikában: 

 Lágy más néven SZOFT lézerek 1-50 mW fénynyalábot bocsátanak ki , mely nem 

melegíti a bőrt. Biológia hatása hármas támadáspontú: a bőr sejtjeinek biostimulációja, 

fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentő hatás. 

Javallatai: 

 sebgyógyulás 

 ödéma csökkentése 

 fájdalomcsillapító 

 gyulladás csökkentő 

2.2.3. IPL (IntensePulsedLight-villanófény) 

A készülék a foto thermolízis elvén működik. Ahhoz, hogy a villanó fénnyel legjobb hatást 

érjünk el feltételekre van szükség. A fény a melanint célozza meg, ez a pigment, ami a fény 

magas energiáját hővé alakítja át. Legjobb hatást 530-980nmközött érhetünk el. A sikeres 

munkához megfelelő energiaszintnek és villanófény időtartamnak kell lenni. 70-72 Celsius 

fokos hőt kell termelnünk az aktív szőrtüszőben, és az energiaszintnek min.40J/cm
2
.kell 

lennie. A bejutó fényenergia és a felszabaduló hő (fotothermolízis) gyengíti, elpusztítja a 

szőrtüszőket.(Hiv.Mell.6sz) 

A készülék a következő kezelésekre alkalmas: 

 tartós szőrtelenítés 

 szőrtüszőgyulladás 

 bőrfiatalítás és ránctalanítás 
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 pigmentált bőrelváltozások 

 seprűvénák elváltozások 

 rosacea 

Az IPL  szörtelenítő kezelőkészülék jellemzői 

 Intenzív vízhűtéses kezelőfej:a fájdalommentes kezelésről gondoskodik. A kezelőfejet 

akár -4 celsius fokra is lehűthető. 

 Egyedülálló valós energia sűrűség: 10-50j/cm
2 

energia sűrűséggel működik, ami 

egységenként állítható 

 Kék zafír kristályszűrők:gondoskodnak az optimális fényspektrum létrehozásáról és 

megfelelő fény sűrűséget biztosítanak. 

 Személyre szabott kezelési paraméterek beállításai: A gép alkalmas egy villanáson 

belül több visszavillantásra. Egy villanáson belül 1-5 impulzus sorozat adható le. Az 

impulzus szélessége és a közötti szünet is egyedileg beállítható. 

 Minőség tanúsítvány: A készülik rendelkezik a CE tanúsítással. 

Kezelés előtt: 

- nem szabad gyantáztatni, és csipeszt használni 21 nappal a kezelés előtt 

- minimum 2 hétig ne szoláriumozzon  

- egy héttel a kezelés előtt ne használjon barnító krémeket 

- a kezelendő területen ne történjen mélyhámlasztás és szőkítés 

- a kezelés napján ne alkalmazzon sminket parfümöt testápolót 

- a kezelésre mindig 1-2 napos borostával érkezzen 

Kezelés ismertetése: 

 A bőrt tiszta vízzel történő lemosása utána átlátszó gélt viszünk fel a kezelendő 

felületre. A gél biztosítja kezelendő bőrfelületet. A kezelés előtt alacsony energiaszintű  

tesztlövést alkalmazunk, hogy kiderüljön a bőrön látható lesz-e irritáció nyoma .Ezután a 

zselézett felületen a lámpatesttel, egymás melletti fényimpulzusokkal lefedjük a bőrt, 

minimális átfedéssel. Belső hőemelkedés a szőrtüszőben, és végbemegy a szőrszál osztódó 

mátrixsejtinek pusztulása. Enyhe bőrvörösség a szőrtüszők körül. Nyugtató krémet kenjük a 

kezelt területre, majd napfényes időben 40-50 faktoros naptejet kenjünk rá. 

Kezelés után: 

 óvja a bőrét UV sugárzástól 1 hétig, utána 2 hétig fényvédő krém használata 



11 
 

 ne használjon önbarnító készítményeket 

 ne használjon fehérítő krémet, parfümöt 24 óráig 

 48 órán át forró fürdő , szauna, masszázs ne érje a bőrt 

 klórozott vizet kerülje 

 ne szőrtelenítse a kezelt felület a következő kezelésig, gyantával, epilálógéppel 

 ne szőkítse a kezelt felületet 

 másnap már makeup alkalmazható a kezelt felületen 

Előnye 

 nem jár erős fájdalom érzettel, kellemetlenséggel 

 hosszú távon eredmény biztosít 

 a kezelés gyorsabb 

 hosszútávon költségtakarékosabb megoldás(Hiv.Mell.7sz) 

Hátránya: 

 csak sötét szőrszálakkal rendelkezők számára javasolt 

 az IPL szőrtelenítés tartós de nem végleges 

 

Ellenjavallatok: 

 18 év alatti életkor 

 terhesség ideje alatt 

 lázas állapot 

 nyílt sebek, sérülések 

 bőrbetegségek ( ekcéma pikkelysömör) 

 herpesz 

 pace-maker a kezelt terület alatt 

 szívelégtelenség 

 megégett bőrfelület 

 tetoválás eltávolítás helyszíne 
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 fehér, szőke, vörös színű szőrszálak esetén 

 bőrrák, melanóma, esetén sem alkalmazható 

 keloid hajlam 

 cukorbetegség 

 vérzékenység 

Az IPL technikát továbbgondolva alakították ki az ELOS 

ELOS ( ElektricOpticalSynergy) 

Mai világban a legerősebb hatásfokú fotorejuvenáció eljárás, mely magába foglalja a felületes 

ráncokatés tág pórusok elsimítását, a barna pigment foltok, erek,arcpír eltüntetését ( 

villanófény és rádiófrekvencia) A legjobb eredményt a napfény, a túlzott szolárium és 

környezeti sugárzás által károsodott bőröknél lehet alkalmazni A kezelés időtartama 15-45 

perc. Kockázati tényező nincs. Gyógyulási idő 3-4 hónap, míg eléri a kívánt állapotot. 

2.3.Ibolyántúli sugarak, ultraviola sugarak 

Jellemzői: 

- az UV sugarak néhány nm-re hatolnak a bőrbe 

- 8%-ban vannak jelen 

- biokémiai folyamatok beindításában vesznek részt 

- három hullámhossztartományt különböztetünk meg: 

 

a) UV-C tartomány:180-280 nm hullámhossz tartomány, 

b) UV-B tartomány: 280-315 nm hullámhossz tartomány 

c) UV-A tartomány: 320-400 nm hullámhosszú tartomány 

Általános hatásai: 

 vitaminképző hatás 

 fertőtlenítő csiraölő 

 növeli az izmok erejét 

 fokozza pigment képződést 

 növeli a védekezőképességet 
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Javallatai:  

 D-vitamin a csontritkulás ellen 

 hat a depresszióra 

 napozás előkészítésére 

 a nap hiányának kompenzálására 

Ellenjavallat: 

 lázas állapot 

 bőrgyulladás 

 vérzéshajlam 

 epilálás 

 tetoválás 

 fényérzékenység fényallergia 

Ide tartoznak a Kvarkezelések, és a Szolárium. 

2.3.1Kvarc kezelések: 

 Elavult, már nem használják a kozmetikában .Régen olajos seborrhoeára, aknéra 

alkalmazták, mert gyulladás csökkentő, fertőtlenítő hatása volt .Védőszemüveget kellet 

alkalmazni . 3 perc kellett a bemelegedéshez.(Hiv. Mell.8sz) 

2.3.2Szolárium: 

A szolárium gépek(Hiv.Mell.9sz), a testkezelések esztétikai igényeit elégítik ki. Az igények e 

területen már az UV sugárzástól való félelem, a bőrrák megjelenése és a bőr idő előtti 

öregedésének megelőzése lett a fő szempont a napozás területén. Az air brush technikával 

történő barnító kezelés külföldön és hazánkban is igen népszerű. 
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3. Összefoglalás 

 
A fényterápia korunk nagyon dinamikusan fejlődő kutatási ága, mely a gyógyászatban és a 

szépítőiparban is jelen van. A fény speciális hullámhosszainak alkalmazása adott problémára, 

ill. a különböző hullámhosszú fények kombinálása egymással, rengeteg lehetőséget teremt a 

test rendellenességeinek kezeléseiben.  Téve ezt egyre szelídebb módon, kellemetlen, és az 

egészségre ártalmas mellékhatások nélkül. 
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4. Melléklet: 

1.sz(5.old) 

 

 

2.sz(5.old) 
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3sz (5.old) 
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4sz(6.old) 

 

 

 

5sz(7.old) 

 

 

6sz(9.old) 
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7sz(10old) 

 

8sz(12old) 
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9sz(12old) 

 

 

 

5.Irodalomjegyzék: 

http://www.drderm.hu/ 

http://www.gyeneskozmetika.hu/kozmetika.php?tartalom=bioptron_lampa.html 

http://bioptronlampa.lapok.hu/ 

Szolnoki Erzsébet: Elektrokozmetika 
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http://www.gyeneskozmetika.hu/kozmetika.php?tartalom=bioptron_lampa.html
http://bioptronlampa.lapok.hu/
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5.Köszönetnyilvánítás: 

Szeretnék köszönetet mondani felkészítő tanáromnak Kovácsné PaliczIldikónak , aki segített 

a munkám elkészítésében.   


