
LYSTERAPI
-  Hjælper alle
-  Er ikke indbildning
-  Øger din energi
-  Giver dit humør et boost
-  Stabiliserer din døgnrytme
-  Forbedrer din søvn
-  Gør godt ved natarbejde
-  Øger din livskvalitet

Hos Lysterapi.dk er vi specialister i lysterapi mod vinterdepression og 
vintertræthed. Vi har det største og mest innovative udvalg af
lysterapi-produkter af høj kvalitet.

Lysterapilamper, dagslyslamper og andre velværefremmende produkter.



Hvorfor lysterapi?

Om vinteren oplever mange, at de mister energi og at humøret kunne være bedre. Der kan 
også være tale om lyst til søde sager, ubalancer i immunforsvar og mave-tarm-funktion samt 
dårlig søvn forårsaget af forstyrrelser i døgnrytmen.

Det menneskelige indre ur har typisk en døgnlængde på 24,5 til 25 timer, hvilket gør det 
nødvendigt, at man eksponeres af dagslys dagligt. Det resetter så at sige det indre ur og 
opretholder dermed en god døgnrytme.  

En anden væsentlig anledning til at få tilstrækkeligt dagslys hver dag er kroppens 
regulering af niveauerne af søvnhormonet melatonin og humør signalstoffet serotonin. 
Begge meget væsentlige stoffer for vores velbefindende og sundhed.

Om vinteren er det svært for mange at få tilstrækkeligt med dagslys og derfor er en 
lysterapilampe en optimal erstatning. For mennesker med vinterdepression er det helt 
nødvendigt med lysterapi som simulerer solens lys.

En god lysterapilampe skal afgive dagslysspektret lys med mindst 10.000 lux. Der 
findes en stor mængde forskellige lysterapilamper og valget af lampe skal begrundes i 
lyskvalitet, lysstyrke og at lampen imødekommer netop dine behov.

Lysets farvetemperatur.

Lyset fra solen skifter farvetemperatur hen over døgnet. Om morgenen er det i den blålige 
ende af skalaen, om dagen mere hvidt og om aftenen bevæger lyset sig over i den rødlige 
ende. Farvetemperaturen måles i Kelvin. Jo højere Kelvin desto mere blåt er lyset. 

Undersøgelser har dokumenteret at det blålige lys er mest effektivt til at resette det indre ur. 
Steven Lockley fra Harward universitet i USA er forskeren bag opdagelsen. Læs artikel på 
vores hjemmeside. 

Lyset fra en lysterapilampe skal have en Kelvinværdi på min. 4.000. Det må meget gerne 
være højere, men så kniber det med at bruge lysterapilampen som en del af rumbelysningen. 
Den vil simpelthen lyse for blåt og kan virke generende. 

Dagslyslamper 

En spændende nyhed er high tech LED lamperne fra Dalen, hvor man ved hjælp af en fjern-
betjening kan styre både lysstyrken og farvetemperaturen.



NatureBright SunBliss

Nyhed fra NatureBright.
En søsterlampe til SquareOne men uden
indbygget batteri.
 
Kraftigt lys og med solopgangs-funktion.
Lysbehandlingstiden er ca. 20 minutter.

Innolux Tokio

Nyhed fra Innolux. Tokio er en moderne 
og smart lysterapi- og arbejdslampe med 
led-lys. Den fylder ikke meget og er forsynet 
med en tynd fod. Den lyser godt op med 
2.500 lux ved knap 30 cm. Strømforbruget 
er kun 10W og der skal aldrig skiftes pærer.
Tokio er udviklet med knapper for forskelligt 
lys: Morgenlys, lys til arbejde, lys til læsning 
og aftenlys. Lysstyrken kan nemt reguleres. 
Lampen er udstyret med en usb-oplader, så 
du nemt kan oplade din telefon etc.

Innolux Aurora & Aurea

Innolux Aurora og Aurea er flot designede
lysterapilamper, som giver lysterapi hele
vejen rundt i en diameter på 95 cm. 
Lysstyrken kan reguleres trinløst ved hjælp 
af drejeknap.

Med Aurora/Aurea kan flere personer få 
lysterapi samtidigt bare de sidder indenfor 
diameteren på 95 cm. Lysstyrken er 10.000 
lux. 

NatureBright SquareOne

Markedets mindste (12x12 cm) og mest 
innovative lysterapilampe, som med sit 
kraftige lys er et af de mest effektive
lysterapi-produkter, der fås. 
Behandlingstiden er kun 15 minutter og 
styres af en automatisk timer.

SquareOne har indbygget genopladeligt
batteri og solopgangssimulator. Den kan 
vække dig med lys og fuglekvidder. 



Innolux Mesa Mega & Super Nova
Lysterapilamper med stor effekt

To af markedets kraftigste lysterapilamper er 
fra Innolux. Mesa Mega og Super Nova er 
udstyret med hhv. 2 x 80 Watt og 4 x 80 Watt 
dagslys lysstofrør og giver lysterapi på hhv. 
140 cm og hele 200 cm.

Det betyder at flere kan få lysterapi 
samtidigt.

Philips Energy Up HF3419

Kun 20-30 minutter om dagen med Energy 
Up HF3419 har vist sig at give ny energi 
og fremme et positivt humør. Du skal blot 
placere energilampen en armslængde væk, 
så lyset rammer øjnene. 

Du behøver ikke at se direkte ind i lyset, 
så du kan sagtens foretage dig andre ting 
samtidig med lysterapien og nyde godt af 
den ved morgenmaden, eller når du arbejder 
eller læser. 

Lumie Desk Lamp II Lysterapi og
arbejdslampe

Denne lampe er en smart og effektiv 
lysterapilampe, der også fungerer som 
skrivebordslampe.Lampens fleksible arm gør 
den nem at vinkle, så lyset falder på øjnene 
og sikrer at du får tilstrækkelig lysterapi. Efter 
tilstrækkelig behandlingstid kan
lampen dæmpes ned til ønsket lysniveau og 
anvendes som en almindelig 
skrivebordslampe.

Innolux Valovoima lysterapi og
arbejdslampe

Innolux Valovoima er en stilfuld LED 
lysterapi og arbejdslampe med lysdæmper. 
Den er designet på en sådan måde, at lyset 
er let at styre og den kompakte lampe er let 
at placere for eksempel på et skrivebord.

Lampen er designet af en af de mest kendte 
finske designere, Harri Koskinen.



Luminette 2 lysterapi-briller

Luminette lysterapibriller er kommet i ny 
udgave: Luminette 2.

Nyudviklingen betyder flere fordele: Flot 
design, sammenklappelige brillestænger,
indbygget genopladeligt batteri, 3 lysstyrker 
og flot etui. Med Luminette 2 kan du få 
lysterapi uafhængig af tid og sted.

Luminette 2 kan bruges sammen med almin-
delige briller.

Valkee 2 

Lysterapi i ørene er det nyeste nye! Forskere 
i Finland har opdaget, at hjernen er
lysfølsom. Det betyder, at lysterapi gennem 
ørene giver samme virkning som den 
anerkendte lysterapi via øjnene. 

For mange mennesker vil det være en 
kærkommen lettelse at kunne tage lysterapi 
om morgenen i kun 12 minutter, mens de 
stadig ligger i sengen og “snoozer” med 
lukkede øjne!

Innolux Valovoima gulvlampe med
lysterapi

Spændende nyhed. Den første lysterapi 
gulvlampe har set dagens lys.
Det er en videreudvikling af skrivebords-
modellen Valovoima og den lever helt op til 
forventningerne.Sid i ro og mag i lænesto-
len eller sofaen og få lysterapi. Designet er 
uovertruffent og lyset fra den er eminent.
Den giver 10.000 lux og lysstyrken kan nemt 
reguleres med drejeknap. En meget stilfuld 
lampe til ethvert hjem og virksomheder.

Innolux Origo
Lysterapi fra designerlampe

Innolux Origo er designet af den kendte 
finske designer Eero Aarnio. Origo giver 
2.500 lux på 65 cm afstand. Den er forsynet 
med en drejeknap til trinløs regulering af 
lysstyrken.

Origo vil pynte i ethvert rum og hører til 
blandt de effektive og godkendte lysterapila-
mper fra finske Innolux. 



Innolux Kubo
Lysterapi fra designerlampe

Innolux Kubo er designet af den kendte fin-
ske designer Eero Aarnio. Kubo giver 2.500 
lux på 43 cm afstand. Den er forsynet med 
en drejeknap til trinløs regulering af
lysstyrken.

Kubo vil med sit “isnende” formsprog pynte i 
ethvert rum og hører til blandt de effektive og 
godkendte lysterapilamper fra finske Innolux. 

Innolux Candeo lysterapi pendel

Målet med Candeo var at designe en 
æstetisk pendel, der ville være egnet i 
mange rum, og som nemt kunne justeres 
til lysterapi. Med vippekontakten oven på 
Innolux Candeo forvandles lampen fra en 
lysterapilampe til en retro design lampe med 
et varmt lys med atmosfære. Den innovative 
Candeo er den første pendel med lysterapi 
på markedet. Det unikke ved Candeo
understreges af at farvetemperaturen er let 
at skifte fra varm hvid til kold hvid.

NatureBright Per2 Lysterapi
og solopgang

Den nye smarte Per 2 fra NatureBright er 
udviklet med en automatisk styring
af farvetemperaturen i løbet af døgnet. 

Om morgenen er lyset kold hvidt,
om dagen er det neutralt hvidt og om aftenen 
skifter det til varm hvid. 

Innolux Candeo Air lysterapi pendel

En videreudviking af Candeo. Air er mere 
flad i designet og med led-lys. Med vip-
pekontakten oven på Innolux Candeo Air 
forvandles lampen fra en lysterapilampe 
til en design lampe med et varmt lys med 
atmosfære.En højdejustering på den sorte 
tekstil ledning tilføjer alsidighed til brugen 
af Candeo.Den innovative Candeo er den 
første pendel med lysterapi på markedet. 
Farvetemperaturen er let at skifte fra varm 
hvid til kold hvid.



Innolux Rondo LED

Rondo LED er en smart, multi-
funktionel og kompakt lysterapilampe. 
Rondo LED er en stilfuld kombination af 
metal og plast. Lampen er også let at placere 
i små rum som køkkener eller på skrive-
borde. Det runde, harmoniske design 
skaber en varm følelse af sollys og sommer.

Rondo LED er 32 cm i højden og 25 cm i 
diameter. Lysstyrken er 10.000 lux. 

Innolux Rondo

Innolux Rondo er en flot designet
lysterapilampe, som med dens runde form 
giver dejlige associationer til sol og sommer. 
Skærmen er 40 cm i diameter, udført i plast 
og sørger for et for øjnene behageligt hvidt 
lys. 
Rondo er udstyret med 55 Watt 
lysrør, som giver en lysstyrke på 2.500 lux i 
en afstand af 50 cm. 
Behandlingstiden er 30-60 minutter.

Philips Energy Up HF3420

Med sin beskedne størrelse på kun 15x15 
cm er Philips Energy Up HF3420 nem at 
have med sig overalt og tilmed lyser Philips 
Energy Up HF3420 med sit blå lys kraftigere 
end mange af de store lysterapilamper. 

Lyset leveres af 60 langtidsholdbare LED’s 
med blåt lys. Det har vist sig, at det blå lys 
i lysspektret er det mest effektive til behan-
dling af vinterdepression og vintertræthed.

NeedLite lysterapi og arbejdslampe 

Nyhed fra Danmark - NeedLite lysterapi og 
arbejdslys til skrivebordet. 
Needlite er en veldesignet arbejdslampe, der 
giver dig både det nødvendige dagslys, og 
samtidig effektivt lys på din arbejds-
plads. Lampen kan styres intelligent via en 
app - eller med touch funktion. Når du går 
fra din arbejdsplads slukker lyset automatisk, 
og med LED pærer har lampen en levetid på 
mere end 10 års normalt kontorbrug.



Dalen High Tech LED dagslyslamper med fjernbetjening 
De nye lamper fra Dalen er High Tech LED lamper med avanceret mulighed for justering af 
lysstyrke og farvetemperatur. Endvidere kan lamperne lyse med specielt svagt natlys, som ikke 
generer hjernens udskillelse af søvnhormonet melatonin. En solnedgangsfunktion giver
lamperne også mulighed for. Lamperne er 53 - 60 cm i diameter og monteres direkte på loft 
eller væg. Om morgenen er lyset blåligt, om dagen hvidt og om aftenen rødligt. Præcis denne 
feature gør at brugerne bedre kan fastholde en god døgnrytme, hvilket er uhyre vigtigt for et 
godt velbefindende, et godt helbred og en god søvn. 

I 2017 er serien af dagslyslamper fra Dalen udvidet med 2 nye lamper, som kan styres via
app/wifi.
Der kan oprettes et lysskema, hvilket giver mulighed for dynamisk lys, altså lys der automatisk 
følger døgnets rytme.



Innolux Jasmina serien - lysterapi lamper til væg og loft

Innolux Jasmina er en serie plafond lamper i tidsløs, stilren og klassisk design. De monteres 
direkte på loft eller væg og giver et behageligt og alligevel kraftigt lys. Serien består af 5 lamper 
i forskellig størrelse. Den mindste er 35 cm i diameter, herefter findes en på 43 cm, en på 58 
cm, en på 80 cm og endelig den helt store på 108 cm i diameter. Lamperne er forsynet med 
dagslys lysstofrør, og lysstyrken bliver kraftigere med lampestørrelsen.  

Jasmina giver associationer til sol og sommer og vil foruden lysvirkningen pynte i forskellige 
opholdsrum, f.eks. entreer, venteværelser, halls, caféer, fitnessrum, behandlerrum, lobbyer, 
mødelokaler, butikker etc. Jasmina er også leveret til flere hospitaler og institutioner, hvor
beboerne på grund af sygdom eller andet opholder sig indendørs. 

Sound Oasis BLS-100SO 

Kan vække dig med lys, lyd, vibration og 
aromaterapi. Den er tilmed nem at indstille, 
så det er bare med at komme i gang. Bedste 
solopgangssimulator verden endnu har set!

Når du bruger den som vækkeur, vil du 
opleve at den starter med at lyse ganske 
svagt 30 minutter før du skal op. Efter et 
kvarter, dvs. 15 minutter før du skal op, er 
lyset halvsvejs i styrke og nu begynder den 
at afspille den lyd, du har valgt.

Lumie Bodyclock Active
solopgangssimulator 

En flot sove-/opvågnings lampe, der 
forbedrer dit velbefindende.

Solopgangssimulatoren, der kan tilbyde 
clockradio og et antal naturlige
indslumrings-/opvågnings lyde, bl.a. fugle-
sang, hanegal, bølgebrus og hvid støj.



Stort udvalg af lækre sovemasker
Total Sleep Mask System

Denne nye sovemaske fra USA er uden tvivl 
verdens bedste.
Det er en super deluxe sovemaske, som på 
en meget behagelig måde sørger for effektivt 
at lukke alt lys og mange lyde ude.
Total Sleep Mask System er den første
sovemaske med god blokering af lyde, 
hvilket skyldes nogle specielt designede
øre packs. 

Mela-Medic Søvnbriller

Den naturlige vej til dannelse af søvnhor-
monet melatonin.
 
Tag søvnbrillerne på 1½ til 3 timer før du skal 
i seng, så starter du produktionen af søvn-
hormonet melatonin allerede inden du går i 
seng.
Behold dem på indtil du befinder dig i dit 
mørklagte soveværelse.
Søvnbriller virker ved at blokere for det blå 
lys i lysspektret.

Ørepropper

Meget populære ørepropper fra Howard 
Leight, som efter manges mening producerer 
de bedste ørepropper i verden.
Ørepropperne er udført i fleksibel Polyure-
thane skum (ikke silikone)
og er ikke skadelig for hud eller øre.
 
Materialet former sig efter øret og lukker 
derved af for lyden, som reduceres med 30 
dB. 

SleepPhones

SleepPhones er en ny opfindelse fra USA til 
forbedring af søvn.
Der er tale om et dejlig blødt pandebånd 
med indbyggede ultratynde
højttalere med kvalitetslyd.
 
Med SleepPhones falder du hurtigere i søvn 
og sover bedre. 
 
Fås også med Bluetooth.



Himalaya saltkrystal lamper 

Med deres unikke orange skær giver 
Himalaya saltlamper et dejligt beroligende 
aftenlys. Herudover har saltlamperne andre 
spændende egenskaber så som at rense 
luften, de befinder sig i.
Saltet stammer fra et hav, der forsvandt for 
250 mio. år siden.
Den orange farve er opstået som følge af 
højt indhold af mineraler.
 
Fås i mange størrelser og former

Migra-Cap migrænehætte

Migra-Cap migrænehætte er en unik opfin-
delse og et lækkert produkt.
Udviklet af en migræniker til sig selv og 
andre migrænikere.
Migra-Cap kombinerer kuldebehandling med 
fuldstændig mørke
og giver således optimal lindring på smerter, 
som optræder ved migræne eller hovedpine.
 
Denne medicinfri løsning er unik, som du kan 
bruge igen og igen.

Bluetooth højttaler med naturlyde 

Ny stereo bluetooth højttaler fra Sound 
Oasis. Der er tale om et kvalitetsprodukt med 
rigtig god lyd fra de to 10 watt højttalere.
BST-400 er navnet og med indbygget 
batteri og naturlyde er der tale om et mere 
avanceret produkt end de gængse bluetooth 
højttalere.
Sound Oasis tilbyder gratis download af 
professionelle terapilyde til søvn, tinnitus og 
baby.

Glo to Sleep Illumy sove & vågne maske 

Revolutionerende nyhed fa Sound Oasis. Il-
lumy sovemaske er ikke kun en sovemaske,
men også et avanceret system med funktion-
er til søvn og vækning.
 
Illumy fungerer ved hjælp af lyspåvirkninger, 
som får hjernens svingninger ned, når du 
skal sove og op når du skal vågne.
Det hele styres via en app på smartphonen.



Har handlet flere gange på Lysterapi.dk …

Har handlet flere gange på Lysterapi.dk og 
kan kun anbefale dem

Birgitte Susgaard
Ringkøbing, DK

Vi tilbyder finansiering via gode samarbejds- 
partnere.

Private tilbydes delbetaling med ViaBill, hvor 
beløb op til 2.000 kr. er rente og gebyrfri.
 
Private virksomheder kan lease gennem 
flere leasingselskaber, f.eks. Leasing Fyn.
 
Offentlige virksomheder kan lease gennem 
Kommune Leasing, som vi har samarbejde 
med.  

TRUSTSCORE 9,5
OVER 787 ANMELDELSER

Lysterapi.dk A/S er et 100% dansk ejet selskab med interesse for lysterapi-lamper og andre  
helsefremmende produkter. Ejerne har selv en terapeutisk baggrund som giver ekstra fundament for en 
stor faglig og kompetent viden og erfaring i emnet.

På vores hjemmeside kan du i ro og mag læse artikler om lysterapi, interviews med læger og kunder. I 
webshoppen kan du se og købe alle vores kvalitetsprodukter.
 
Vores webshop er E-mærket og vores score på Trustpilot er tårnhøj med 9,5.

Lysterapi.dk A/S 
Jakob Dannefærds Vej 14, kld., tv. DK-1973 Frederiksberg C

Telefon: +45 2533 2222 
Email: info@lysterapi.dk
Web: www.lysterapi.dk


