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Rigenera - Naše prvé výsledky

Nie z mála špičkového  vybavenia DERMA-
CENTER patrí aj naša novinka RIGENERA, 
ktorú máme ako jediný na Slovenskom trhu. 
Všetko o tejto výnimočnej  liečbe kmeňovými 
bunkami  ste sa mohli dočítať v predchádza-
júcom  vydaní. Tento krát by sme sa s Vami 
chceli podeliť o prvé výsledky tohto ošetrenia 
a pripomenuli Vám výnimočnosť tejto mod-
ernej a pokročilej technológie.
V súčasnosti je táto metóda považovaná za 
alternatívu plastických operácií. Jej výsled-
kom je okamžité odstránenie vrások, regen-
erácia pokožky či liečba alopécie - nadmerné 
vypadávanie vlasov.

S akým problémom ste navštívili klini-
ku Dermacenter?

Môj dlhodobý problém bol vypadávanie 
vlasov, ktorý som prvotne vôbec nerieši-
la, keďže som si myslela že tento prob-
lém trápi väčšinu žien. Avšak časom som 
si všimla že mám na hlave miesta kde 
už som vlasy vôbec nemala, vtedy som 
samozrejme začala používať množstvo 
rôznych prípravkov, ktoré však nemali 
účinok.

Ako ste sa dozvedeli o ošetrení Rigenera?

Moja známa mi odporúčala Dermacenter. Pred tým som o metóde Rigenera vôbec 
nepočula.

Čo Vás presvedčilo podstúpiť ošetrenie?

Najväčším prekvapením pre mňa bolo, že ošetrenie je potrebné absolvovať raz. Nechce-
la som už viac čakať preto som sa rozhodla ošetrenie podstúpiť čo najskôr. 

RIGENERA vyhráva!

Prečítajte si o skúsenosti klientky Petry(35), ktorá absolvovala ako jedna z prvých ošetre-
nie Rigenera  v Dermacenter.
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Bolo pre Vás ošetrenie nepríjemné? Ako 
prebiehalo ošetrenie?

Pred ošetrením som bola vo veľkom strese, 
pretože som sa obávala bolesti, avšak priebeh 
bol veľmi rýchly a pokojný aj vďaka ústretovému 
personálu a doktorky. Doktorka mi zo zadnej 
časti hlavy odobrala folikuly, ktoré následne 
vložila do prístroja. Po chvíľke mi materiál jem-
nou ihlou vpichovala do celej pokožky hlavy. 
Vpichy do pokožky som jemne cítila ale keď 
vidím aktuálny výsledok oplatilo sa to vydržať. 

Ako ste sa cítili po zákroku?

Výhodou bolo že tento zákrok vôbec neovplyvnil môj deň. Po zákroku som pokračovala v dni 
s bežnými aktivitami. 

Kedy ste si všimli prvné výsledky? Odporúčali by ste zákrok aj ostatným, ktorých 
trápi tento problém?

Prvé výsledky sa dostavili po troch týždňov kedy som si všimla malé čierne bodky na hlave. 
Veľmi ma to potešilo keď som zistila, že to sú nové vlasy. Pozitívnym výsledkom bolo ale to, 
že vlasy som mala pevnejšie a vyzerali zdravo. Samozrejme ošetrenie odporúčam všetkým, 
ktorí majú problém s vypadávaním a odporúčam tento problém riešiť čo najskôr.

Teraz sa držte!
Rigenera -KMEŇOVÉ BUNKY aj NA REGENERÁCIU POKOŽKY
Prístroj Rigenera je zariadenie špeciálne navrhnuté nie len na alopéciu ale aj na omladenie 
a regeneráciu pokožky.
Čo môžete očakávať po zákroku 
 •    obnovenie pružnosti pleti
 •    zjemnenie hlbokých vrások
 •    odstránenie mimických vrások, prevencia pred tvorbou vrások
 •    jednotnosť farby pleti
 •    obnovenie prirodzených procesov regenerácie tkanív
 •    obnova tvorby kolagénu
 •    zjemnenie jaziev po akné
RIGENERA na rozdiel od plastických operácií nezanecháva žiadne nežiaduce stopy po 
výkone ako napríklad jazvy, tým pádom nie ste vystavený rizikám, ktoré by mohli nastať 
v prípade plastickej chirurgie. 

pred po
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Trhák menom botox. Dáte mu šancu? 

Botox alebo botulotoxín aplikovaný pod kožu funguje tak, že dočasne ochromí svaly pod 
kožou, a tak zabráni tvorbe vrások. Botulotoxín v mieste vpichu preruší spojenie svalu s 
nervom, čím zamedzí, aby sa mimický sval naďalej sťahoval. Botulotoxín dočasne vyvolá 
paralýzu požadovaných svalových skupín. Výsledkom je obmedzenie vrások, ale aj ob-
medzenie funkcie mimického svalstva. Tým, že sa koža napína sa vrásky vyhladia takmer 
okamžite. Ide o krátky lekársky zásah, ktorý trvá niekoľko minút a je takmer bezbolestný. 
Prečítajte si zopár praktických rád a informácii o  botulotoxíne.

Nie som na botulotoxín ešte mladá? 

Užívanie botoxových kúr v mladom veku 
je stále diskutabilné. Starnutie kože je 
taktiež u každého individálne. U nieko-
ho sa prvé vrásky začínajú objavovať už 
okolo 25. roku, iný ich samozrejme môžu 
objaviť až v 40tke. Naši odbroníci tvr-
dia, že že keď ženy začnú s botoxovými 
kúrami skoro, môžu úplne zabrániť tvor-
be vrások. Napriek tomu naši odborníci 
uprednostňujú aplikovanie botulotox-
ínu len pre ženy a pánov vo veku nad 
tridsať rokov, kedy sú už vrásky značne 
viditeľné. Pleť však svoju pružnosť a 
elasticitu začína strácať pomerne skoro. 
Už pred tridsiatkou sa redukuje množst-
vo kolagénu v koži a oslabujú sa elas-
tínové vlákna, preto je potrebná starostli-
vosť o pokožku aj v mladšom veku. 

Aplikácia botoxu strašne bolí

Aplikácia botulotoxínu sa robí s veľmi tenučkou a veľmi jemnou ihlou. Každý z nás má však 
iný prah bolesti. Niekto aplikáciu vôbec nepocíti a pre niekoho môže byť bolestivá. Pre 
toho, kto sa obáva bolesti je možnosť použitia lokálneho anestetika vo forme znecitlivu-
júceho krému. 

Keď si ho nechám pichnúť raz, budem už musieť chodiť na botox stále

Výsledný efekt nie je trvalý. Botoxovú kúru sa má podstupovať každých 9 až 12 mesiacov. 
Časté opakovanie botulotoxínových injekcií nakoniec ochromí mimické svaly v takej miere, 
že vrásky sa budú tvoriť čím ďalej menej viditeľné. Návrat k pôvodnému stavu býva veľmi 
pozvoľný, takže vám nehrozí náhla zmena k horšiemu, ktorá by vás nútila k okamžitej 
náprave. 
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Nie som na botulotoxín ešte mladá? 

Užívanie botoxových kúr v mladom veku 
je stále diskutabilné. Starnutie kože je 
taktiež u každého individálne. U nieko-
ho sa prvé vrásky začínajú objavovať už 
okolo 25. roku, iný ich samozrejme môžu 
objaviť až v 40tke. Naši odbroníci tvr-
dia, že že keď ženy začnú s botoxovými 
kúrami skoro, môžu úplne zabrániť tvor-
be vrások. Napriek tomu naši odborníci 
uprednostňujú aplikovanie botulotox-
ínu len pre ženy a pánov vo veku nad 
tridsať rokov, kedy sú už vrásky značne 
viditeľné. Pleť však svoju pružnosť a 
elasticitu začína strácať pomerne skoro. 
Už pred tridsiatkou sa redukuje množst-
vo kolagénu v koži a oslabujú sa elas-
tínové vlákna, preto je potrebná starostli-
vosť o pokožku aj v mladšom veku. 

Botox je len pre ženy

Nie len ženy ale aj muži chcú vyzerať 
dobre. Ani oni si neprajú, aby ich vrásky 
vypovedali o ich veku či životnej situácii. 
Iste, vrásky sú znakom vyzretosti, ale to 
ešte neznamená, že si na tvár musíme 
vešať svoj   stres a životný štýl. Prečo by 
ste aj vy, muži, nemohli vyzerať oddých-
nuto, a adekvátne svojmu veku?

Možno si myslíte, že botox patrí len do estetickej medicíny, kde ho využívajú ľudia s 
obavou zo starnutia. Jeho využitie je však podstatne pestrejšie

Aplikuje sa predovšetkým na vyhladzovanie vrások v okolí do oblasti čela, nosa a okolia očí. 
Botulotoxín sa využíva aj pri liečbe nadmerného potenia, tzv. hyperhidrózy.  Často sa botu-
lotoxín využíva v neurológii, napríklad pri liečbe dystónie. Prejavom dystónie je mimovoľné 
stiahnutie svalov – svalový kŕč, v dôsledku čoho dochádza k stáčaniu hlavy alebo končatiny 
do bizarnej polohy. V takomto prípade pomáha uvoľniť svalový kŕč. Taktiež sa v štúdií preu-
kazuje , že aplikácia botulotoxínu výrazne pomohla pacientom trpiacich chronickou migré-
nou. Z estetického hľadicka je možné zbavenie škúlenia. 
Ak sa pre tento zákrok naozaj rozhodnete, dobre si preverte a overte kozmetické pracovisko, 
kde vám botulotoxín budú aplikovať, inak by sa vám táto skrášľovacia procedúra mohla aj 
vypomstiť. V DERMACENTER pracujú tí najlepší, špičkový odborníci na injekčnú aplikáciu 
botulotoxínu ako aj  výplní kyselinou hyalurónovou. 

Pichnúť botulotoxín, aby ma zbavil nad-
merného potenia, nie je zdravé

Pravdou je,  že potenie je potrebné, pretože 
zabezpečuje optimálnu termoreguláciu orga-
nizmu a taktiež pomáha vylučovať z tela tox-
ické látky. Ak však potenie obťažuje už nielen 
vás samotných, ale aj vaše okolie, je rozumné 
vyhľadať odborníka a nechať si nadmerne sa 
potiace miesta ošetriť. Aplikáciou botulotoxínu 
sa potné žľazy v žiadnom prípade „neupchajú”. 
Botulotoxín na nejaký čas zablokuje informáciu 
mieriacu z nervových zakončení do príslušnej 
potnej žľazy, že má vyprodukovať pot. Ostatné 
potné žľazy, rozosiate po celom tele, ale ďalej 
udržiavajú termoreguláciu, takže nie je potrebné 
mať strach z jej narušenia.
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Na cievky v okolí nosa môžete zabudnúť

Najnovšia technológia liečby 
cievnych lézií pomocou Long 
Pulse lasera, ktorú nájdete u nás 
Vám zabezpečí ich rýchlu a efek-
tívnu liečbu. Long Pulse laser je 
polovodičový laser schopný pro-
dukovať infračervené žiarenie vl-
novou dĺžkou, ktorá preniká hlboko 
do kože a je ľahko absorbovaná 
hemoglobínom a melanín chro-
moformi. Kvôli svojej vlnovej dĺžke 
1064nm je špeciálne účinný na 
odstraňovanie cievok.

Vďaka využitiu vysokej 
energie a dostatku trva-
nia impulzu dochádza k 
liečbe hlbokých cievnych 
lézií. Nastaviteľný výkon 
lasera a čas trvania im-
pulzu podľa priemerov 
a hĺbky lézie tak za-
bezpečuje dosiahnutie 
požadujúceho výsledku.

Tento lasér Vám efektívne
ošetruje:

     •     Cievne lézie
     •     Modré žilky
     •     Červené žilky
     •     Vlásočnice
     •     Teleangiektázie
     •     Cievky na nose
     •     Začervenala pokožka
     •     Hemangiómy
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Ako ošetrenie prebieha

Long Pulse laser využíva vlnovú dĺžku 1064nm a s konštantnou energiou laseru 
vo veľmi krátkom časovom úseku. Laser prejde hlboko do pokožky čím zasiahne 
cievnu léziu. Krvný obeh v cievnej lézií sa dočasne zastaví. Červené krvinky sú 
tepelne poškodené a dochádza ku kolapsu steny cievky, čím dochádza k jej zniče-
niu.
Pred samotným zákrokom nie je potrebná žiadna príprava klienta. Ošetrenie trvá 
do 30 minút v závislosti od veľkosti ošetrovanej plochy.
Vďaka nastaviteľnej veľkosti zásahu, hlavný systém automaticky rozpozná veľkosť 
zásahu vďaka čomu poskytujeme pohodlie a bezpečie klientovi.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre 
toto ošetrenie ? 

     • ponúka najnovšiu technológiu liečby 
          cievnych lézií
     • vynikajúce výsledky s minimálnou do-
          bou ošetrenia
     • minimálna citlivosť spojená počas oše-
          trenia laserom
     • pri veľkej ošetrovanej ploche kratšia 
          doba ošetrenia ploche
     • účinnosť pri rôznych typoch pokožky 

Výsledok a doba zotavenia

Po ošetrení je pokožka mierne 
začervenaná. Začervenanie 
však v priebehu pár hodín 
zmizne. V niektorých prípa-
doch sa môžu vytvoriť drobné 
chrastičky, ktoré samé odpad-
nú.

Tento laser Vám zabezpečí 
rýchlu a efektívnu liečbu. 
Predstavujeme Vám polo-
vodičový laser schopný pro-
dukovať infračervené žiarenie 
vlnovou dĺžkou, ktorá ma schopnosť prenikať hlboko do kože a je ľahko absorbovaná 
hemoglobínom a melanín chromoformi. 
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Kyselina hyalurónová  injekčná aplikácia  alebo krém?

Najznámejšie použitie kyseliny hy-
alurónovej sa spája s kozmetickým 
priemyslom, v ktorom sa stala nenah-
raditeľným pomocníkom a zázrakom 
v omladzovaní. S pribúdajúcim vekom 
sa zvýrazňujú vrásky a pleť sa postupne 
stáva suchšou a stráca svoju elasticitu. 
Príčinou je spomalený metabolizmus 
a nedostatok kyseliny hyalurónovej. 
Klesá jej prirodzená tvorba v orga-
nizme a k jej úbytku môže dochádzať aj  
pri nadmernom opaľovaní na slnku ale-
bo v soláriu.

Kozmetické prípravky na vonkajšie nanášanie s kyselinou hyalurónovou

Spôsobom aplikácie kyseliny hyalúronovej je klasické vtrenie krémov a sér do pokožky. 
Táto metóda je efektívna u menej výrazných mimických vráskach. Nanášajú sa priamo 
na pleť, aplikácia je bezbolestná a v domácom prostredí. Kyselina hyalurónová hydratuje 
bunky a dodáva pokožke potrebnú výživu. Vďaka pravidelnému  používaniu kyseliny hyal-
urónovej pokožka vyzerá sviežejšie, je hladšia a mladšia. Čím väčšia koncentrácia kyseliny 
hyalurónovej v prípravkoch, tým sú výsledky viditeľnejšie a lepšie.

Aké sú nevýhody

Nevýhodou tejto aplikácie je nižšia vstrebateľnosť do kože. Molekuly hyalurónanu 
sú totiž tak veľké, že nedokážu prejsť cez vrchnú časť kože. 
V ponuke však máme kozmetické prístroje, ktoré umožňujú preniknúť účinnej lát-
ke hlbšie do kože. Tým zaisťujú lepší účinok prípravkov. 
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Injekčná aplikácia kyseliny hyal-
urónovej

Druhou možnosťou aplikácie kyseliny 
hyalurónovej je jej injekčná aplikácia. 
Táto aplikácia je efektívna u stredne 
hlbokých vráskach. Napríklad výraz-
nej nosovo lícnej vrásky, vrásky na 
brade, vrásky henvu a podobne, ind-
ikáciou k podaniu výplňového materiálu 
môže byť aj nevýrazná horná alebo dol-
ná pera  alebo slzné brázdy pod očami.  
Dá sa povedať, že výplňový materiál v 
podobe kyseliny hyalurónovej je možné 

Aké sú nevýhody

Nevýhodou je bolesť vpichu, začer-
venanie a jemné opuchy v miestach 
aplikácie.
Tieto  nevýhody však vieme zmier-
niť a to aplikáciou znecitlivujúceho 
krému pred aplikáciou a následne po 
aplikácií domáce nanášanie krémov 
proti opuchom podľa rady dermato-
venerológa.

Čo je lepšie? 

Najčastejšie kyselinu hyalurónovú ná-
jdete v  dostupných produktoch ako 
krémy a séra, ktoré sa nanášajú na 
povrch kože, avšak najvyšší účinok 
má táto látka pri priamom vpichnutí. 
Krémy či séra robia pokožku hladšou, 
no jej veľké molekuly sa nedokážu do-
stať do kože a teda skutočne vyplniť 
vrásku.

TIP od nás

Užívanie kysliny hyalurónovej, ako doplnok 
stravy, má najmenší vplyv na odstraňovanie 
vrások a regeneráciu pokožky avšak taktiež má 
svoj účinok. Zaraďte do svojho jedálnička só-
jové bôby, tofu, červené víno. Veľmi dôležitou 
súčasťou každého dňa je aj dodržiavanie pit-
ného režimu 2-3 litre čistej vody.  Horčík, vitamín 
A – retinol, zinok, fytoestrogén pomáhajú syn-
tetizovať kyselinu hyalurónovú.

aplikovať kdekoľvek, kde chýba potrebný objem. Účinná látka v podobe číreho gélu je ap-
likovaná pomocou tenkej ihličky priamo do miest, ktoré chcete upraviť. Gély sa odlišujú 
podľa toho ako sú tuhé. Menej tuhé gély sa aplikujú pod oči do jemných vrások, tuhšie gély 
potom do nosoústnych vrások a do hlbokých rýh sa používajú gély najpevnejšie.   Mimika 
človeka a jeho výraz zostávajú po aplikácií zachované.  Kyselina hyalurónová aplikovaná 
do kože okamžite zvyšuje schopnosť pokožky viazať vodu, posilňuje jej pevnosť a pružnosť, 
podporuje tvorbu nových kolagénových a elastických vlákien. Koža sa hydratuje a regeneru-
je a vrásky sa postupne vyhľadia. Ošetrená pokožka je mäkká, poddajná a má prirodzený 
vzhľad. 
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Pluryal Volume je nová generácie výplňových ma-
teriálov kyseliny hyalurónovej.

Výplňový materiál Pluryal Volume je určený na účinné zvýrazňuje 
črty tváre, zvýrazňuje bradu a líčka, a obnovuje objem tváre vďa-

ka čomu zabezpečí “face lifte” tváre. 

Pomáha nahradiť stratený objem tváre prirodzenou cestou. 

Jemným dodaním objemu výplňou vytvaruje, zvýrazní a pridá tvárí 
mladistvejší, prirodzený a výraznejší vzhľad.

Zloženie: Kyselina hyalurónová 
23mg/ml + BDDE +++
Aplikácia:  hlboká dermis
Účel: obnovenie štruktúry pokožky
Frekvencia ošetrení:  každých 12-
16 mesiacov
Obsah balenia: 2x1ml

Výsledky

silnejšie lícne kosti
výraznejšia brada

objem tváre
objem pier

Pluryal VolumePluryal Filler
Pluryal je nová generácie výplňových materiálov ky-

seliny hyalurónovej.

Výplňový materiál Pluryal je určený na účinné predchádzanie tvor-
by vrások a ich korekciu, a tiež záhybov na tvári. Viskózno-elastické 
a hydratačné vlastnosti produktov navracajú pokožke jej pružnosť, 

elasticitu a jas, pričom črty tváre ostávajú zachované.

Po prvej aplikácii sa vrásky výrazne vyhladia, zmiznú alebo zos-
távajú viditeľné iba povrchovo. Efektívna a optimálna korekcia 
vrások s prirodzeným výsledkom je viditeľná okamžite. Pluryal sa 
injektuje priamo pod vrásku, vypĺňa ju zvnútra a pomocou vyt-
voreného objemu ju odstráni. Výplne Pluryal môžu byť použité k 
vyhladeniu vrások a jemných liniek, ako aj ku korekcii pier pričom 

Vám poskytujú najlepšie možné výsledky.

Zloženie: Kyselina hyalurónová 
23mg/ml + BDDE ++
Aplikácia: stredná dermis a korek-
cia pier
Účel: oprava stigmatizmu
Frekvencia ošetrení: každých 6-9 
mesiacov
Obsah balenia: 2x1ml

Výhody

efektívna a optimálna korekcia 
vrások

dosiahnutie prirodzených výsledkov
okamžite viditeľné výsledky

široké využitie výplní
bezpečná a prirodzená cesta k 

skrášleniu

Výsledky

vyplnenie vrások
korekcia vrások
korekcia pier

mladistvejší a prirodzený vzhľad

Ošetrované oblasti

glaberálna linka
nosoústne vrásky

kútiky úst
kontúry pier
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Pluryal Volume je nová generácie výplňových ma-
teriálov kyseliny hyalurónovej.

Zlepšenie štruktúry a hydratácie pokožky

Výplňový materiál Pluryal Volume je určený na účinné zvýrazňuje 
črty tváre, zvýrazňuje bradu a líčka, a obnovuje objem tváre vďa-

ka čomu zabezpečí “face lifte” tváre. 

Pomáha nahradiť stratený objem tváre prirodzenou cestou. 

Jemným dodaním objemu výplňou vytvaruje, zvýrazní a pridá tvárí 
mladistvejší, prirodzený a výraznejší vzhľad.

Hydratácia je jedným z najdôležitejších a určujúcich faktorov pre 
vzhľad pleti a jej funkčnosť. PLURYAL Booster je odpoveďou na ras-
túci dopyt po prírodných, jednoduchých a bezpečných postupoch 

aplikácie kyseliny hyalurónovej.

PLURYAL Booster:

1. antioxidant pokožky pôsobiaci na základe monofázne stabilizo-
vanej HA kyseliny,

2. prirodzené ošetrenie nedokonalostí pokožky: rozšírené póry, 
jemné vrásky, strata elasticity a jednotného tónu pleti,

3. aplikácia pre obnovu pokožky a hustotu pleti,
4. doplnková liečba k Pluryal a Pluryal Volume.

Výhody

jednoduchá aplikácia
dodanie objemu

zvýraznenie čŕt tváre
tvarovanie tváre

mladistvejší, prirodzený vzhľad

Zloženie: Kyselina hyalurónová 
18mg/ml + Glycerol 20mg/ml 
Aplikácia: povrchová dermis
Účel:  rehydratácia a osvieženie 
pokožky
Frekvencia ošetrení: každých 4-6 
mesiacov
Obsah balenia: 2x1ml

Výhody

prirodzené omladenie pokožky
harmonické výsledky

liečba a prevencia vrások
ošetrenie nedokonalostí pokožky

ochrana pokožky

Ošetrované oblasti

líca
zväčšenie pier

kútiky úst
brada

chrbty rúk

Výsledky

hustota a štruktúra pokožky je 
obnovená

prirodzene potlačené vrásky
dosiahnutie globálneho omladenia

zvýšená hydratácia

Ošetrované oblasti

tvár
krk

dekolt
okolie úst

ruky

Pluryal Volume Pluryal Booster
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SlimLine POD Deluxe poskytuje dokonale vyhrievané 
prostredie pre tento druh ošetrenia. Prístroj tiež udržuje 
požadovanú tepelnú úroveň po celú dobu trvania oše-
trenia, čo vedie k efektívnemu konečnému výsledku a 
zaisťuje maximálne pohodlie klienta.

Rekonštruované SlimLine POD Deluxe zahŕňa Led 
systém pre tvár. Nový vedecký výskum, vrátane obja-
vov NASA vedcov, preukázali, ako LED svetlo vyvoláva 
proces v kožných bunkách podobne, ako fotosyntézy 
v rastlinách. Vybrané LED svetlo v rôznych vlnových 
dĺžkach poskytuje celý rad výhod pri ich použití. Vedci 
od Sybaritic sa zaoberali nielen estetickou stránkou, ale 
pomocou lekárov a bio-lekárskej techniky začlenili LED 
svetlo do rôznych vlnových dĺžok pre dosiahnutie opti-
málnych výsledkov.

SLIMLINE POD DELUXE

SlimLine POD je najnovšie, technolog-
icky najvyspelejšie kapsule od pôvod-
ného výrobcu Sybaritic a celosvetového 
lídra lekárskeho a kúpeľného priemyslu s 
viac ako 30 tisícmi zariadenie kapslí ce-
losvetovo. Firma Sybaritic dnes ponúka 
najviac inovatívnych kapsúl v lekárskom 
a kúpeľnom odvetví.

Dnešné klientela očakáva tie najlepšie a 
najnovšie služby vedeckých technológií 
pre okamžité výsledky. Klienti si často 
vyhľadávajú výhodné rezervácie pre sta-
rostlivosť o telo pre ich celkovej relaxo-
vanie a rozmaznávanie.

Vaše služby sa SlimLine POD poskytnú 
neprekonateľné výsledky a očakávania 
Vašich klientov.

SlimLine POD umožňuje ponúknuť rad 
ziskových služieb, a to len s jediným 
prístrojom, zároveň poskytuje osobné 
pohodlie pre vaše klientov. Ideálne pre 
Spa služby, kde sa toto zariadenie stane 
najžiadanejším, najcennejším a najviac 
používaným v kúpeľoch či fitness cen-
trách.
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Produkty, ako je bahno, íl alebo iné špeciálne telové zábaly a masky patrí medzi 
najobľúbenejšie služby ponúkané v Spa. Vzhľadom k tomu, že telové zábaly sú ap-
likované za studena, zároveň poskytujú teplo klientom pre maximálnu účinnosť a 
komfort. SlimLine POD poskytuje dokonalé vyhrievané prostredie pre tento druh oše-
trenia. Prístroj tiež udržuje požadovanú tepelnú úroveň po celú dobu trvania oše-
trenia, čo vedie k efektívnemu konečnému výsledku a zaisťuje maximálne pohodlie 
klienta.

SlimLine POD obsahuje systém LED pre celé telo pre zvýšenie efektivity ošetrenie. 
Vedci od Sybaritic sa zaoberali nielen estetickou stránkou, ale pomocou lekárov a 
bio-lekárskej techniky začlenili LED svetlo do rôznych vlnových dĺžok pre dosiahnutie 
optimálnych výsledkov.

Nastaviteľné programovanie bolo navrhnuté tak, aby ponúkalo užívateľom SlimLine 
POD rôzne, efektívne druhy programov po stlačení tlačidla na zjednodušenie proce-
su služieb pre užívateľov. Avšak SlimLine POD ponúka aj jedinečnú univerzálnosť 
pre užívateľov upravovať funkcie úrovňou počas ktoréhokoľvek programu pre max-
imálny komfort.

 VLASTNOSTI:

Nasledujúce funkcie sú k dispozícii pre SlimLine POD systém a sú manuálne nas-
taviteľné pri každom ošetrení.

    Suché teplo
    Komora pre telo s LED systémom
    Aróma

    Vibračná, masážna posteľ
    Vzduchový ventilátor pre tvár
    Alarm
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Zázračná „zbíjačka“- akustická rázová vlna

V čom spočíva samotné ošetrenie s  technológiou rázovej vlny?

Rázová vlna je extrémne silný, necielený pulz akustickej energie pren
ášaný do postihnutého tkaniva formou kmitajúcej vlny, ktorá vám celulitídu totálne „roz-
bije“. Tieto rázové vlny taktiež urýchľujú proces hojenia v tele. Stimulujú latkovú výmenu 
a zlepšujú krvný obeh. Táto terapeutická metóda na korekciu celulitídy, odstránenie lipo-
sukčných nedostatkov či zjemnenie strií je pre jej vysokú účinnosť veľmi obľúbená a klient-
ky si ju nevedia vynachváliť.

Pomarančová koža, jamky, mäkká, hr-
boľatá- aj to sú prívlastky pokožky, ktorá 
trpí problémom nazvaným celulitída. Celu-
litída nepredstavuje zdravotné riziko a nie je 
zdraviu škodlivá, pôsobí však neesteticky a 
môže spôsobiť znížené sebavedomie a ob-
medziť kvalitu života najmä v lete. Lieč-
ba celulitídy rázovými vlnami je riešenie, 
ktoré celulitídu odstraňuje a pomáha pred-
chádzať tejto nežiadúcej situácií. Prečítajte 
si viac o tejto technológií v rozhovore s der-
matokozmetičkou a manažérkou DERMA-
CENTER Košice Bc. Michaelou Šibovou 
Lukšovou.

Aké sú výhody ošetrenia s akustickými vl-
nami?

Primárne je akustická rázová vlna spájaná 
s odstraňovaním celulitídy, avšak výsled-
kom je aj mnoho iných pozitívnych zmien. 
Zmenšuje napríklad lokalizované ložiská tuku, 
spevňuje ochabnutú pokožku, zlepšuje tvorbu 
kolagénu. Je to výborná lymfatická drenáž a 
svalová relaxácia. Liečba akustickými vlnami 
pomáha pri vypnutí pokožky, zlepšuje textúru 
a kontúru pokožky. Po prvom zákroku vidno, 
ako pokožka reaguje a krásne sa vypína.
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Koľko sedení po-
trebuje bežný 
klient? 

Pre dosiahnutie 
účinku a dlhotrva-
júceho efektu je po-
trebných 4 až 9 oše-
trení vykonávaných 
1 až 2krát do 
týždňa. Významné 
zlepšenie štruktúry 
pokožky je pozoro-
vateľné už po 3 až 4 
ošetreniach.

Je potrebné dodržiavať určité rady alebo obmedzenia po ošetrení? 

Po ošetrení je dôležitý zvýšený pitný režim. Ten z tela pomôže odplaviť tukové látky a met-
abolické toxíny, ktoré sa uvoľnili počas zákroku. Upraviť stravovacie návyky a odporúčame 
dostatok pohybu. Pri rozsiahlej celulitíde odporúčame aj  anticelulitídne prípravky v spojení 
s trpezlivou domácou masážou.

Na aké časti tela sa používa toto ošetrenie?

Používa sa na hlavne problematické časti tela čo 
sú, brucho, zadok, stehná a vnútorné strany rúk.

Je nutné sa na ošetrenie špeciálne pripraviť? 
Ako dlho trvá ošetrenie?

Zákrok je možné absolvovať kedykoľvek. Pred 
ošetrením nie je potrebná žiadna špeciálna prípra-
va. Celý zákrok trvá 30 - 50 minút, podľa rozsahu 
ošetrenia. Zlepšenie stavu prebieha postupne.

Ako prebieha ošetrenie? Je ošetrenie akus-
tickými vlnami bolestivé? 

Akustická razová vlna počas zákroku uvoľňuje za-
tvrdnuté väzivové tkanivo. Zvyšuje cirkuláciu krvi, 
lymfy a stimuluje tvorbu kolagénu. Dochádza k 
zmenšovaniu tukových buniek a tým ku zoštíhle-
niu ošetrovanej oblasti. Je to bezbolestné ošetre-
nie a energia, sa dostáva do tela bez poškodenia 
povrchu pokožky.
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Bojujete so známkami únavy ? Prebud’te svoju pokožku
 ošetrením s kyselinou hyalurónovou z rady MASSADA

Chcete dopriať vašej pokožke mladist-
vý vzhľad? Trápi Vás suchá a dehydro-
vaná pokožka?
 Odporúčame Vám ošetrenie s kyseli-
nou hyalurónovou s ktorou nadobudnete 
pocit mladej a hydratovanej pokožky. 
Kyselina hyalurónová sa nachádza 
v každom z nás a pribúdajúcim vekom 
sa obsah látky  sa v tele redukuje , čo 
ma za následok, že naša pokožka vyz-
erá suchšie, postupne stráca elastici-
tu a pružnosť pokožky čo v konečnom 
dôsledku vedie k tvorbe vrások.
Hlavná zložka tohto ošetrenia je  ky-
selina hyalurónová, ktorá  má vysoko 
hydratačné účinky a schopnosť viazať 
veľké množstvo vody na seba, našej 
pokožke dodáva objem a pružnosť.

Hlavné zložky ktoré sa v tomto ošetrení 
nachádzajú a pôsobia priaznivo pre vašu 
pokožku sú:
     - Olivy
     - Alexandria Rose
     - Kyselina hyalurónová
     - Gaštan
     - Ginko biloba

Ošetrením MASSADA s kyselinou hyalurónovou 
viete týmto nežiaducim účinkom predchádzať  - už 
po prvom ošetrení sú viditeľné výsledky !
Ošetrenie je vyvinuté špeciálne pre zrelú 
a predčasne starnúcu pokožku,  vhodné pre všetky 
typy pleti od 35 rokov.
Ďalšou skvelou vlastnosťou tohto ošetrenia je, že 
má antioxidačne vlastnosti, ktoré zbavujú pleť tox-
ínov a zanechá vašu pokožku krásnu a hydrato-
vanú.

Vaša pleť po ošetrení bude  pôsobiť zdravšie, 
sviežejšie, hladšie už na prvý pohľad. Pomáha 
odstrániť ochabnutosť  pokožky, revitalizuje bunky, 
hydratuje pokožku do hĺbky a pôsobí priaznivo na 
vačky pod očami.
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1. Čo je hlavným cieľom tohto ošetrenia ?

Hlavným cieľom je hydratovať a zabezpečiť stimuláciu kolagénu pleti, a prinavrátiť pleti jej 
pôvodnú elasticitu.

2. Komu toto ošetrenie odporúčate a prečo ? 

Toto ošetrenie odporúčame ženám od 30 prípadne 35 rokov, ktorým chýba hydratácia, a 
ich pleť začína strácať elasticitu,a kde dochádza k prehlbovaniu mimických vrások pri čom 
začína vznik stareckých.

3. Aké  výsledky môže očakávať klient po ošetrení MASSMED s kyselinou hyaluróno-
vou? 

Už po prvom ošetrení je vidieť spevnená pleť, vrásky sú jemnejšie.

4. Ako často odporúčate svojim klientom toto ošetrenie absolvovať? 

 Od 28 - 35 rokov 2 sedenia ročne. 35 - 45 jedno ošetrenie po dobu 3 týždňov. Nad 45 rokov 
jedno ošetrenie po dobu 4 týždňov a opakuje sa 2x ročne.

5. Je nutné po ošetrení používsať špeciálnu kometiku na domáce použitie ? Ak áno 
akú odporúčate najčastejšie svojim klientom.

Odporúčam použiť na domáce použitie ampulky Massmed pure hyaluronic treatment a to 2x 
týždenne pred spaním vklepať do celej odlíčenej a vyčistenej pleti. Nie je potrebné kombi-
novať s nočným ani žiadnym iným krémom.
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Toto lehátko nesie elegantný 
dizajn a teplé tónovanie dre-
va, ktoré vytvára dokonalú  
harmóniu a atmosféru absolút-
nej pohody wellnessu. Sowood 
je prvý elektrický stôl vyrobený 
výlučne z dreva. Dve činnosti 
pohybu môžeme elektricky nas-
taviť pomocou jednoduchého 
nožného pedálu.

Výška stola a uhol nôh môže 
byť regulovaná a klient môže 
naďalej pohodlne počas celej 
liečby bez prerušenia alebo 
zmien relaxovať.

SOWOOD LEMI

Spa stôl prichádza s dvojročnou zárukou a môže byť použitý pre 
ošetrenie na telo a tvár vzhľadom k nastaviteľným operadlám a 
opierkou s alebo bez otvoru.

Nedeformovateľná forma matracu prichádza s 5 ročnú záruk-
ou; je k dispozícii v 40 rôznych farbách a môžu byť pripravené v 
rekordnom čase. Sowood vie, ako previesť komfort a všestran-
nosť.

Môže byť použitý pre nasledujúce  postupy: masáže, pleťové a 
telové ošetrenie tela, kúpeľné, epilácia, presoterapia, manikúra a 
diagnostické vyšetrenie.
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STOP AKNÉ

Odličovacie mlieko na 
aknóznu pleť

Oily and Acne skins
Mask

Soľ z Mŕtveho mora 
so zeleným čajom

Green Tea extract Anti – akné hydratačný 
gél na problematickú pleť 

Hydrotermal cream 

Tonikum na aknóznu 
a mastnú pleťaplikovať malé množstvo na 

tvár každé ráno a večer na 
odstránenie nečistôt

maska špeciálne vyvinutá pre 
problematickú pleť, vhodné 

aplikovať 1x za týždeň

odstraňuje odumreté 
bunky a obnovuje 

pokožku, aplikujte 2x za 
týždeň

extrakt zo zeleného čaju, pomáha regulovať 
kožný maz, bez vysušovania. Odporúčame ap-

likovať ráno a večer na vyčistenú pokožku.

má upokojúce a protizápalové účinky. 
Odporúčame ako podklad po make-up. 
Udržuje hydratáciu počas celého dňa.

Oily and Acne skin – krém 
na každodennú starostlivosť 
o aknóznu pokožku bez vy-

sušovania

aplikovať po  odlíčení čistiacim mliekom , pomáha na dočis-
tenie nečistôt má antibakteriálny a dezinfekčný účinok

2

3 5

5
56

7

Odporúčame Vám používať ako každodennú starostlivosť o vašu pleť tieto produkty: 



Vďaka 3 funkciám možno elektricky upraviť 
operadlo a sedadlo.

Iniciátorom je nový elektrický zdvíhací systém, 
ktorý dosahuje maximálnu výšku 82 cm a min-
imálnu 60 cm s cieľom poskytnúť pracovníkovi 
dokonalý komfort.

Ležadlo môže byť vyhotovené v lakovanej 
bielej farbe.

Andromeda relax mover je nové ergonomické multifunkčné ležadlo ideálne pre 
tvár, telové procedúry a masáže.

ANDROMEDA RELAX MOVER

AESTHETIC    22



D U E T  R F

Špeciálne navrhnuté hlavice a nas-
tavce sú k dispozícii pre rôzne druhy 
klinických ošetrení, či už vysoko 
výkonných, rôzne úrovne a doby oše-
trenia - to dovoľuje prevádzkovateľovi 
prístroja vykonať ošetrenie precízne-

jšie a bezpečnejšie.

Vymeniteľné nástavce
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Systém frakčnej a termálnej RÁDIOFREKVENCIE
Technológia bezpečného a stáleho dodania RF tepelnej energie

Tvorba nových kolagénových vlákien už 4 týždne po ošetrení

Redukuje vrásky, jazvy, akné a 
póry.



SK tel.: +421 948 272 036 
CZ tel.: +420 775 379 442 
HU tel.: +36 702 807 975

e-mail: info@aurorasol.eu

www.aurorasol.eu

Bratislava, Praha, Budapest, Kyjev, Košice, Nitra

AESTHETIC
PREHĽAD NOVINIEK V OBLASTI ESTETICKEJ MEDICÍNY




