
 

 

FOTOVITA FV-10 (mała) 
Producent: Ultraviol sp.j. 

 

Słońce to źródło życia i energii. Jego brak powoduje zaburzenia podstawowych procesów 
fizjologicznych u człowieka. Jesienią i zimą, gdy niedostatek słonecznego światła jest 
szczególnie dotkliwy, u wielu ludzi pojawiają się objawy sezonowej depresji (po angielsku 
SAD, czyli Seasonal Affective Disorder). Depresja sezonowa dotyka co osiemnastego 
dorosłego człowieka, aż 80% cierpiących z powodu braku światła to kobiety. Dwie trzecie 
dotkniętych chorobą nawet nie wie, co im dolega. 

Fotovita to również lampa na jesienną chandrę. Dzięki temu urządzeniu przestaniesz 
odczuwać apatię i zaczniesz dostrzegać uroki życia! Fotovita sprawi, że poczujesz się lepiej. 

Lampy antydepresyjne oferowane przez naszą firmę powstały we współpracy z polskimi 
naukowcami oraz Philips Polska. Każde z urządzeń tej serii posiada pięcioletnią gwarancję. 
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdza najwyższą jakość lamp Fotovita.  

Jak przebiega terapia tymi lampami na chandrę? Proces leczenia polega na codziennym 
naświetlaniu oczu sztucznym, jasnym światłem. Specjaliści zauważają, że nawet dwa seanse 
dziennie wystarczają do uzupełnienia niedoboru światła słonecznego. 

Lampy na chandrę są skuteczne aż w 80% przypadków.  

 

Jeżeli dokuczają Ci następujące objawy: 

• smutek, lęk, nieuzasadniona obawa 

• kłopoty z koncentracją 

• wahania nastroju 

• brak motywacji do działania 

• utrata zainteresowania otoczeniem 

• nadmierna senność 

• osłabienie popędu seksualnego 

 
Parametry techniczne:  

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 

• pobór mocy: 80 W 

• sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF) zasilanie elektroniczne 

• natężenie oświetlenia: 3200 lux w odległości 50 cm; 1800 lux w odległości 75 cm 

• trwałość świetlówek: 10 000 godzin pracy 

• klasa zabezpieczenia ppor.: 1 

• klasa ochronności: I 

• wymiary [mm]: wysokość: 525; szerokość: 285; głębokość: 195 

• masa: 2,8 kg 
 

Opis produktu: 

• urządzenie zapobiega zimowej depresji 

• Fotovitę często określa się również jako lampę na chandrę 

• pomaga również w walce z okresową bulimią oraz bezsennością 

• pięć lat gwarancji 

• lampa wysokiej częstotliwości (HF) zasilanie elektroniczne 

• bardzo długi czas pracy świetlówek 
 

Lampy fotovita są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych spełniają wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i 
są wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych czego potwierdzeniem jest Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną o numerze 
2274 - TÜV NORD Polska Sp. z o.o (oznacza pełną kontrolę procesu projektowania, produkcji i wprowadzania na rynek). 
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