
Každý kúsok pokožky si zaslúži veľkú pozornosť. Tvár, telo, ruky aj nohy 
budú vďačné za pravidelnú starostlivosť. Treba ich rozmaznávať a oni sa 
odvďačia vo chvíli, keď to bude človek potrebovať. Dobrá starostlivosť               
a ochrana pleti dokáže zastaviť čas a mladistvá krása sa uchová omnoho dlhšie.  

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Humennom ponúka ošetrenie 

pleti, vlasov  a rúk pomocou týchto elektrokozmetických prístrojov: 

 

Diamantová mikrodermabrázia 

  Mechanický peeling, ktorý odstraňuje odumreté bunky, škvrny, vrásky a jazvy. Patrí 

medzi najcielenejšie a najefektívnejšie formy povrchového peelingu. Urýchľuje fyziologický 

proces kožnej obnovy. Výsledkom ošetrenia je zvýšená produkcia kolagénu, neprekonateľný 

pocit odľahčenej a jemnej pleti. Zabezpečuje redukciu pórov s odstránením ich obsahu, 

zlepšenou textúrou kože a jej vzhľadu a veľmi pozitívne účinky sú pri problematickej pleti s 

akné.          

   

Scin scrubber 

Ultrazvukový peeling, ktorý vykonáva exfoliáciu, čiastočné hĺbkové čistenie, 

tonizáciu, lifting a prekrvenie pokožky.  Ošetrenie je bezbolestné a s dlhodobým efektom. 

Pôsobí na neestetické jazvy na pokožke a pomáha ju revitalizovať. Kontraindikácie: 

tehotenstvo, kardiostimulátor, akné, herpes, rakovina kože. 

Exfoliácia – povrchový peeling, ktorého hlavným cieľom je odstránenie odumretých 

buniek, odstránenie zvyšného mazu, baktérií a toxínov z povrchu pokožky.  

 

 

Hĺbkové čistenie – pomáha odstrániť nečistoty a šetrným spôsobom uľahčuje hĺbkové 

čistenie. Pleť nie je podráždená. Vďaka svojim bieliacim účinkom pomáha pri pigmentových 

škvrnách.         

 

Tonizácia – pri tejto funkcií sa využíva mikromasážny účinok ultrazvukovej sondy. 

Revitalizuje a dynamizuje pokožku a viditeľné výsledky sú hlavne pri vráskach. Zlepšuje 

mikrocirkulácia v tkanivách, okysličenie buniek a penetrácia účinných látok.  

         

 

Lifting – je to aktívna kombinácia ultrazvuku a ionoforézy na vpravovanie účinných 

látok. S vhodným prípravkom dochádza hneď po prvom sedení k výraznej hydratácií              

a zjemneniu vrások.       

 

Ultrazvuk 

Telový a tvárový masážny prístroj, pomocou ktorého sa vpravujú účinné látky, krémy, 

ampulky a vitamíny až do hĺbky buniek. Ultrazvuková vlna zmäkčuje pokožku, vyhladzuje 

vrásky  a zvyšuje schopnosť absorbovať tekutiny.  

 



 

Quadripolárna rádiofrekvencia a ionoforéza 

 

Rádiofrekvencia – špeciálne ošetrenie ochabnutej pokožky tváre, pôsobí ako 

prirodzený lifting a navracia pokožke hebkosť a pružnosť. Vďaka zvýšenej teplote dochádza  

k zrýchleniu metabolického cyklu a zvyšuje sa produkcia tak dôležitého kolagénu a elastínu. 

Ošetrením dochádza k výraznému omladeniu tváre, vyhladeniu vrások, k zníženiu podielu 

tuku, k prekrveniu a okysličeniu pleti. Pre klienta je to veľmi príjemné ošetrenie, ktoré má 

relaxačný účinok.       

 Ionoforéza – slúži na vpravovanie hydrofilných substancií a desincrustáciu mastnej 

pokožky.  Je to veľmi vhodné a účinné ošetrenie, pred ktorým je ale veľmi významné použiť 

napr. peeling, hĺbkové čistenie alebo diamantovú dermabráziu. Póry sú potom otvorené 

a vyčistené, pleť je schopná lepšie prijímať všetky účinné hydrofilné látky, ktoré sa vpravujú 

pomocou galvanického prúdu hlboko do pleti. Ošetrenie ionoforézou je vhodné pre 

problematickú, citlivú, suchú a starnúcu pleť.      

   

Parafínová vanička 

 Zábal rúk v teplom parafíne má blahodarné účinky na suchú, popraskanú kožu. 

Uvoľňuje svaly a kĺby, prehrieva a zlepšuje krvný obeh a umožňuje lepšie vstrebávanie 

účinných látok. Ošetrenie má okamžitý viditeľný efekt. Pravidelnými parafínovými zábalmi 

sa docieli spevnenie jemnej pokožky a nechtov.                             

 

Ozonizér 

Ozonizér sa používa na povrchovú dezinfekciu pleti po hĺbkovom čistení. Využíva sa 

pri zápalových procesoch, akné, mastnej pleti, pri ekzéme a psoriáze, na sťahovanie pórov, na 

dezinfekciu pokožky po hĺbkovom čistení, pri pleti, ktorá si vyžaduje regeneráciu, pri 

vypadávaní vlasov. Zvyšuje prekrvenie, vysušuje  pokožku a má antiseptické účinky. 

 

Biostimulačný soft laser 

Biostimulačný soft laser patrí k doplnkovým metódam kozmetického ošetrenia. Liečba 

laserom využíva biostimulačný efekt lúča pôsobiaceho ako spúšťací mechanizmus na 

urýchlenie a regeneráciu tkanív. Pri ošetrení sa zvyšuje elasticita, hydratácia pleti a urýchľuje 

sa hojenie rán. Tento prístroj bojuje proti zápalom, rôznym kožným defektom, drobným 

poraneniam a jazvám. Po použití sa pokožka regeneruje.  

 

Blue light – modré svetlo 

Ide o modernú, rýchlu a neinvazívnu metódu fototerapie na ošetrenie a liečbu akné. 

Prístroj má antiseptické a antibakteriálne účinky, podporuje hojenie rán,upokojuje pokožku po 

hĺbkovom čistení, znižuje tvorbu zápalových markerov pri akné, reguluje nadbytočnú 



produkciu mazových žliaz, pôsobí proti baktériám, ktoré vyvolávajú akné, uľahčuje hojenie 

neurodermatitídy a psoriázy. 

 

BAYS SENSATION Face Lifter 

Bays Face lifter je mobilný, ručný prístroj, ktorý ponúka profesionálnu technológiu. 

Pantentovaná MST Multi Synchrónna technológia ako prvá kombinuje štyri technológie.                                                  

Ionoforéza- Face Lifter používa princíp ionoforézy, aby ionizované účinné látky 

BAYS špeciálnych sér, ako napr.: zložka hyalurón aminokyselín sa dostali aj do hĺbky 

pokožky. Zlepšuje vlhkosť pokožky, produkciu kolagénu a elastínu. Pokožka bude jemnejšia a 

pružnejšia. 

Elektrická stimulácia svalov (EMS) – EMS stimuluje sťahovanie svalových vlákien. 

Pokožka sa stáva pevnejšou a tvárové svalstvo sa posilní. 

Rádiofrekvencia- Rádiofrekvenčné vlny s termickým účinkom sa zameriavajú na 

odstránenie nadbytku na lícach, brade a krku. 

Mikrovibrácia – Face Lifter kombinuje mikrovibráciu s ionoforézou a EMS. 

Mikrovibrácia znamená pre kožné bunky hĺbkovú masáž. 

 

Elektrická brúska na nechty 

Brúska je určená na obrusovanie, brúsenie a leštenie nechtov. Možné je ňou obrúsiť 

gél, akryl a taktiež spodnú stranu nechtov. Brúsky na nechty ušetria čas vynaložený na 

pilovanie, zbrusovanie či skracovanie nechtov a uľahčia prácu oproti používaniu pilníka. 

Súčasťou brúsky sú brúsne kotúče, nadstavce a adaptér.  Brúsna hlavica umožňuje výmenu 

nadstavcov a tým umožňuje vykonávanie úkonov ako zatláčanie kožtičky v okolí nechtov a 

laštenie nechtov. 

 

UV Lampa 

UV lampa sa používa na vytvrdzovanie UV gélu. UV gély sa vytvrdzujú podľa svojej 

špecifikácie. Doba vytvrdzovania: podkladové UV gély 1-2 minúty, UV gély modelovacie, 

farebné a vrchné 3-4 minúty. 

 

 

KRYO / TERMO žehlička na pleť  

           Pri funkcii Termo sa hlavica nahreje, pôsobením tepla sa kožné póry roztiahnu. 

Využíva sa na žehlenie pleti, povzbudí sa proces látkovej výmeny a uvoľnenie napnutého 

svalstva. . 

Pri funkcii Kryo sa studenou časťou póry uzatvárajú, stiahne sa zápal a začervenanie pleti 

napr. po hĺbkovom čistení pleti.   

 

 



 

Ultrazvuková žehlička na vlasy 

Studená žehlička na vlasy s prevratnou technológiou ultrazvuku kombinovaného 

s infračerveným žiarením. Je vhodná pre ošetrenie vlasov, ktoré je rýchle a maximálne účinné. 

Zaručí intenzívne využitie ošetrujúcich produktov, ktoré vďaka použitej technológii ľahko a 

bleskovo preniknú dovnútra vlasu. Vonkajšia štruktúra vlasu sa vďaka výžive a hydratácii 

zacelí a vlas zostáva chránený, lesklý a so zdravým vzhľadom. 

 

 

 

Sušiaca helma na vlasy 

Je určená na sušenie vlasov. Sušiaca helma je pripevnená na stojane s kolieskami, teda 

je možné s ňou ľubovoľne manipulovať a prechádzať podľa potreby. Sušiaca helma je 

vybavená časovačom, možnosťou nastavenia teploty vrátane výklopnej ochrany tváre.    

 
 

Sanytizátor 

 Je určený pre všetky nástroje, predmety a pomôcky, ktoré nemôžu byť sterilizované 

teplom. Zvlášť pre predmety, na ktorých sa hromadia baktérie počas používania (kefy, 

hrebene, spony, natáčky), ktoré sú v  kontakte s  vlasmi. Sterilizátor sterilizuje pôsobením 

germicídnej lampy, ktorá ničí organizmy intenzívnym ultrafialovým žiarením. 

 

 
 
 
 

Tieto jedinečné a exkluzívne ošetrenia Vám môžeme poskytnúť v kozmetickom               
a  kaderníckom salóne  v SOŠ obchodu a služieb na Mierovej ulici v Humennom.  

 
Objednať sa môžete na čísle 0917 309 386. 

 
 

Kolektív SOŠ obchodu a služieb  sa teší na Vašu návštevu. 
 


