
                                

 

 

DIAMANTOVÁ DERMABRÁZIA 
 
 

 
 

 Mikrodermabrázia – je neinvazívna metóda odstránenia odumretých buniek pokožky 
diamantovými hlavicami pomocou vákuového odsávania. Zvyšuje obnovu buniek a pokožka 
lepšie prijíma všetky účinné látky.  

Mikrodermabrázia je mechanický peeling, pri ktorom je pokožka vystavená pôsobeniu 
kryštálov za účelom odstránenia rohovej vrstvy pokožky. Podporuje produkciu nových 
kožných buniek v bazálnej, najhlbšej vrstve pokožky. Táto procedúra tiež stimuluje tvorbu 
kolagénu, prečistí póry, čím pozitívne pôsobí na štruktúru a vzhľad pokožky. Pokožka sa 
stane elastickou. Zjemnia sa jazvy, jazvy po akné, odstránia sa škvrny a vyhladia sa jemné 
vrásky. 

Význam peelingu pre pokožku 
 
Pretože hyperkeratóza epidermy spôsobuje upchávanie pórov. Tento stav zabraňuje 
vylučovaniu kožného mazu a odumretých buniek, čo spôsobuje pigmentáciu kože, škvrny a 
kožne problémy. Pleť stráca jemnosť a hladkosť, zvyšuje sa tvorba vrások a proces starnutia 
tkaniva sa urýchľuje. Preto opakovaný peeling odstránením odumretých kožných buniek 
podporuje aeróbnu výživu a respiráciu kožných buniek, uzdravuje pleť a prispieva k jej 
zdravému a čistému vzhľadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mechanizmus peelingu 
 
 
 

 
 
 
Pomocou diamantovej dýzy je odstránená vrstva zostarnutej hyperkeratóznej pokožky bez 
elasticity, ktorá obsahuje dehydrované a odumreté tkanivo. Odstránením tejto vrstvy 
podporíme regeneračný proces a dosiahneme elasticky, žiariaci povrch pokožky. 
Zákrok je nebolestivý, vnímate ho ako jemné poštipkávanie. Po zákroku pociťujete mierne 
prehriatie, ako po masáži, čo sa môže odraziť na miernom začervenaní pleti. Začervenanie sa 
zvyčajne v priebehu pár hodín vytráca. Odstránením povrchových vrstiev pokožky sa zlepšuje 
prienik účinných látok do kože, čo sa samozrejme efektívne využíva. 
 
Diamantová dermabrázia výrazne pomáha: 
  na zbrúsenie stareckých a pigmentových škvŕn - bieliaci účinok  

  na problematickú pleť, akné, zjemnenie jaziev (nie v zapálenom štádiu) 
 na vyhladzovanie vrások a zvýšenie tonusu kože 

 na prekysličenie pleti 
 čistí od toxínov, mazu, odumretých buniek 
 má astrigentný účinok (sťahovanie pórov) 
 pri obnovení tvorby kolagénu,elasticity pokožky 

 
 
Mikrodermabrázia je veľmi príjemná a bezbolestná metóda ošetrenia pleti. Jedná sa o veľmi 
šetrnú metódu vhodnú pre každý typ pleti, pomocou ktorej dosiahnete okamžité viditeľné 
výsledky. 
 
 
 
 
 
 
 



Postup ošetrenia 

  povrchové čistenie pleti pomocou prístrojovej kefky 
 prístrojové ošetrenie pleti mikrodermabráziou 
 ukľudňujúca maska s terapiou chlad masáž tváre a aplikácia záverečného krému 

Pre koho je ošetrenie vhodné 

 normálna pleť 
 zrelá, starnúca pleť - má protivráskový a vyhladzujúci efekt 
 mastná pleť - reguluje tvorbu mazu 
 aknózna pleť - zmierňuje zápal 

 
 
Aké sú kontraindikácie pri ošetrení diamantovou mikrodermabráziou? 

Diamantovú mikrodermabráziu neodporúčame pri týchto kontraindikáciách: 

 keloidné formácie 
 aktívny herpes v mieste ošetrenia 
 rosacea 
 akútne infekčné a zápalové ochorenia 
 ochorenia kože, ekzémy, dermatída, kožné alergie 
 otvorené rany v mieste ošetrenia 
 onkologické ošetrenia 
 hepatitída 
 užívanie liečiv na zníženie zrážanlivosti krvi 
 vaskulárne ochorenia 

Nevýhody metódy : vyššie nároky na dezinfekciu diamantových hlavíc, vyššia cena 
  
Už po prvom ošetrení sa obnoví svieža farba pleti, po ďalších sa zosvetlia pigmentové 
škvrny a dokonale sa odstránia z povrchu pokožky zrohovatené bunky. To podporí 
rýchlejšiu regeneráciu buniek, pokožka sa stane sviežou, rozžiarenou, vypnutejšou a 
bude pôsobiť mladistvo a zdravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prístroj na mikrodermabráziu 

 
 

      
 
 
Diamantové hlavice 
 


