
 

SKIN SCRUBBER 
ULTRAZVUKOVÉ ČISTENIE PLETI 

 
 

Jednou z najmodernejších súčasných metód odstraňovania nečistôt z pleti je ich hĺbkové čistenie 
ultrazvukom. Ultrazvuk dokáže pomocou špeciálnych emulzií a krémov,  pokožku dôkladne vyčistiť a a 
bezbolestne ošetriť. 
 
Ultrazvuk pomáha : 

• uvoľniť zanesené póry,  
• zosvetliť pigmentové škvrny,  
• odstrániť mílie (biele bodky, krupica),  
• zjemniť vrásky a jazvy  
• zbaviť pokožku od akné, odumretých buniek a nečistôt.  
• Zbaviť nadbytočného podkožného tuku a opuchov  
• regeneruje pokožku. 

 



V pleti vyčistenej ultrazvukom prebieha rýchlejšia iontová výmena, tvorba kolagénu, elastínu a 
kyseliny hyalurónovej. Preto bude vaša pleť pevnejšia, pružnejšia a mladistvejšia. 
 
Pravidelná ultrazvuková starostlivosť zmäkčuje bunkový keratín a zvyšuje jej priepustnosť.  
 
Pomáha tým k väčšej absorpcii čiže vstrebávaniu účinných látok z najrôznejších kozmetických 
prípravkov. 
 
To najdôležitejšie však je – že pravidelné hĺbkové čistenie pleti ultrazvukovými vlnami pomáha k 
spomaleniu starnutia vašej pleti. 
 
 Ultrazvukové čistenie pleti – Skin Scrubber – je druh ultrazvukového prístroja určeného na hĺbkové 
čistenie pleti . Využíva ultrazvukové vlny na kozmetické ošetrenie tváre, krku a dekoltu. Poskytuje 
moderný a efektívny spôsob bezbolestného ošetrenia pleti s okamžite viditeľnými výsledkami. 
 
 Ultrazvuková čistiaca procedúra nie je náročná ani bolestivá. Vykonáva sa špeciálnou ultrazvukovou 
špachtľou, ktorá pracuje na princípe veľmi jemných ultrazvukových biodynamických vĺn. 
 
Hrotom špachtle-stierky vám bude kozmetička prechádzať po pleti a mikročastice tvoriace ošetrované 
tkanivo sa rozkmitajú vo veľmi rýchlom tempe zvukovej frekvencie. Tým vznikne jemné trenie s 
efektom biochemickej mikromasáže a teplo – čo spôsobí roztiahnutie cievok, lepšie zásobenie buniek 
kyslíkom a živinami a odvodu nežiaducich látok – čím sa pleť viditeľne rozjasní. 
 
 
Ultrazvuková terapia je dokonalé ošetrenie pleti po čistení Skin Scrubberom – Ultrazvuk má 
mechanický, hypertemický a biochemický účinok, spôsobuje mikromasáž lokálneho tkaniva, 
podporuje cirkuláciu krvi v mieste ,zjemňuje štruktúru, urýchľuje chemické reakcie a podporuje 
metabolizmus. Má vynikajúci účinok na detoxikáciu, odstránenie vrások, spevnenie a vyhladenie 
tkanív, zjasnenie škvŕn na pokožke, eliminovanie vačkov a tmavých kruhov pod očami. Pôsobením 
ultrazvukového vlnenia sa uvoľnia stavebné prvky pokožky a tak sa olejovité a emulzné látky 
vynikajúco aplikujú. 

https://www.google.com/search?q=kozmeticky+ultrazvuk&tbm=isch&ved=2ahUKEwj92qan9NH0AhUW_RoKHXTHBPwQ2-
cCegQIABAA&oq=kozmeticky+ultrazvuk&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEBg6BwgjEO8DECc6CAgAEIAEELEDOgQIABADOggIABCxAx
CDAToLCAAQgAQQsQMQgwFQ9wdYnzNgrDVoAHAAeACAAW6IAY0MkgEEMjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei

=7XCvYb2wNZb6a_SOk-AP&bih=969&biw=1920#imgrc=uj1fP0NvUqn1xM 



 
 

 
HĹBKOVÁ OČISTA PLETI ULTRAZVUKOM 
 
Povrchové vyčistenie  , tonizácia,  peeling / mikrodermabrázia ,naparovanie, čistenie pórov 
ultrazvukom, hĺbková čistiaca maska , regeneračné vitamínové sérum, ultrazvuková masáž ,záverečné 
ošetrenie.  

(Dĺžka ošetrenia 45 minút) 
                Cena ............................49,90.-Eur 
OŠETRENIE PLETI  ULTRAZVUKOM BEZ HĹBKOVÉHO ČISTENIA 
 
Povrchové vyčistenie, tonizácia, peeling/ mikrodermabrázia ,ošetrenie pleti regeneračným 
vitamínovým sérom ,ultrazvuková masáž, záverečné ošetrenie.  

(Dĺžka ošetrenia 30 minút).          
Cena............................39,90.- Eur 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


