
BlueControl

Eff ectieve, draagbare 
behandeling van psoriasis 
vulgaris met blauw LED-licht

Eff ectieve, draagbare 

Psoriasis?

90 dagen
niet-goed-
geld-terug*  Philips BlueControl is een medisch hulpmiddel klasse IIa (CE0344) 

voor de behandeling van milde tot matige psoriasis vulgaris. 
Voordat patiënten het gebruik van voorgeschreven medicijnen 
stoppen of wijzigen of het apparaat gebruiken, dienen zij met hun 
arts te overleggen en zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te lezen. 
Augustus 2015.
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De werking van blauw LED-licht is

klinisch bewezen

Klinische studies hebben de positieve eff ecten van 

blauw LED-licht op psoriasisverschijnselen, zoals 

roodheid, huidschilfers en verdikking van de huid, 

bevestigd.4, 5

Tijdens een behandeling van 12 weken namen de 

psoriasissymptomen sterk af bij patiënten in de 

klinische studie. Bij sommige patiënten verdwenen 

de psoriasisverschijnselen volledig. Tijdens de 

follow-up-fase van één maand zonder behandeling 

namen de psoriasissymptomen nog iets verder af in 

plaats van erger te worden. 83 % van de patiënten 

beoordeelde de bruikbaarheid en het gemak van 

het apparaat als ideaal of uitstekend.5
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Lees meer over de behandeling van psoriasis vulgaris met blauw 
LED-licht op www.philips.nl / blauweledherapie

   (Gratis) 00800 7445 4775

90 dagen niet-goed-geld-terug-garantie: Voor meer informatie
over deze aanbieding kunt u contact opnemen met:
Eurocept Homecare h/o Medizorg, per telefoon +31 (0)30 2804271
of via E-mail licht@medizorg.nl

  Voor meer informatie over psoriasis bezoek op de 
volgende regel plaatsen: www.psoriasisvereniging.nl.
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Philips BlueControl

•  Eerste therapie met blauw LED-licht  

voor thuisgebruik

• Eenvoudige, milde behandeling

• Klinisch bewezen effectiviteit

• UV-vrije therapie zonder chemicaliën

•  Stimuleert natuurlijke processen in uw 

lichaam

Innovatief
blauw LED-licht

Blauw licht bevat geen ultraviolette (UV) straling 

en is niet schadelijk voor de huid.1 Light Emitting 

Diodes (LED’s) gaan lang mee en zijn een zeer 

energiezuinige lichtbron.

Blauw licht beïnvloedt de processen 

die psoriasis veroorzaken

Blauw licht vermindert de psoriasissymptomen door 

stimulatie van natuurlijke processen in de huid. Het 

helpt de huid zichzelf te herstellen door het proces 

van het versneld aanmaken van nieuwe huidcellen 

af te remmen.2

De ontstekingsremmende eigenschappen van 

blauw licht beperken ontstekingen en verlichten  

de symptomen van aangetaste huid.3

Philips

BlueControl

Verlicht psoriasis terwijl u  

doorgaat met uw leven

Met Philips BlueControl* bepaalt u zelf wanneer en 

waar u uw psoriasissymptomen behandelt. Als’s 

werelds eerste draagbare fototherapie voor milde 

tot matige plaque-psoriasis biedt deze zachte 

UV-vrije therapie u de klinisch bewezen voordelen 

van blauw LED-licht zonder onderbreking van uw 

normale dagelijkse bezigheden. Probeer het zelf 

thuis!

Gemakkelijke behandeling met de 

draagbare Philips BlueControl

Met de bevestigingsband bevestigt u de  

Philips BlueControl aan uw ledematen. De band 

is verstelbaar voor een comfortabele pasvorm 

tijdens de behandeling.

Maak het apparaat vast op uw arm of been, druk 

op de knop… en ga verder met uw dagelijkse 

activiteiten. Philips BlueControl wordt automatisch 

uitgeschakeld na 30 minuten behandeling van de 

plaque – geen timer nodig!
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