
                   

                     OXYGENOTERAPIA   
                                                      (na ošetrenie pleti) 
 
 

 

Kyslíkové ošetrenie pleti 

Vysoko účinná metóda na omladenie pleti, odstránenie vrások a zlepšenie pevnosti a 
pružnosti pleti. Klinické štúdie dokazujú, že kyslík dodaný pleti zvonka výrazne zlepšuje 
elasticitu pokožky, tvorbu kolagénu, hojenie, hydratáciu a vypnutie kontúr. 

Princíp metódy 

 Plynná štruktúra kyslíka prenikne hĺbkovo cez bariéru pleti a urýchli metabolizmus buniek. 
Keďže bunky kyslík dobre absorbujú, urýchli sa zdravý rast nových buniek, ich regenerácia, 
zvýši sa účinnosť vstrebávania živín, pokožka ozdravie a bude hodvábne jemná. 

Pomocou tlakovej pištole a kyslíka sa séra zmiešané s vodou dostávajú až do bazálnej 
vrstvy pokožky. Ošetrenie je nebolestivé. Výsledky sú pociťované už po prvej aplikácii. 
Vysoká koncentrácia (95%) molekulárneho kyslíka v kombinácií s kozmetickým prípravkom 
pleť revitalizuje, vyživuje a regeneruje. Dodáva pleti vlhkosť, vláčnosť.  

Aplikácia kyslíka a séra dodáva pleti  pružnosť, zvyšuje odolnosť pleti voči infekciám, 
zlepšuje mikrocirkuláciu, čo vedie k celkovému zlepšenie stavu pleti – korekcia drobných 
vrások a pigmentových škvŕn, dochádza k zjednoteniu farebného tónu pleti, zmierneniu 
ekzematických prejavov. Po ošetrení miznú stopy po únave a strese. 

Ošetrenie je vhodné pre všetky typy pleti a všetky vekové kategórie. Veľmi výrazné účinky 
sú vidieť v prípade veľmi zvädnutej a unavenej pleti, pri akné aj silno zanesenej pleti a 
predovšetkým u fajčiarskej pleti. Kyslíková terapia sa začleňuje do kozmetického ošetrenia, 
ale možno ju vykonávať aj samostatne.  

 Ako ošetrenia prebieha 

Ošetrenie vysoko koncentrovaného kyslíka prebieha v kombinácii s účinnými sérami 

(oligominerálové, luxusné gold ošetrenie) priamo na pokožku pomocou vzduchovej pištole. 

95% ionizovaný kyslík sa nanáša na pleť pod tlakom zo vzdialenosti asi 1- 3 cm od pleti 
krúživými pohybmi pištole. 

 



 

 

Pre väčší a dlhodobejší efekt, môžete absolvovať intenzívnu kúru: 6 až 10 ošetrení s 
odstupom štyroch až siedmych dní a potom 1 ošetrenie za dva týždne 

Postup: odlíčenie pokožky, aplikácia špeciálneho peelingu, nanesenie séra a následné 

zapracovávanie 95% kyslíkom do pokožky, záverečná maska a krém. 
 

Účinky kyslíkovej terapie: 

 redukcia jemných vrások 

 hladká a rozžiarená pokožka 

 pleť získa sviežu farbu 

 pleť je vypnutá a hydratovaná 

 kyslík urýchľuje rast kolagénových vlákien 

 zvýšenie aktivity buniek 

 zlepšenie priedušnosti 
 spomalenie starnutia kože a zvýšenie obsahu kyslíka v koži 
 vďaka antimikrobiálnemu účinku a klimatizácii mazových žliaz zabránenie a zníženie 

výskytu akné 

 kyslík pomáha poškodenej koži reštrukturalizuje zdravé bunky a zlepšuje kožné 
vstrebávanie živín 

 zvýšenie hojivosti 

 

Pre koho je ošetrenie určené: 

 pre citlivú a dehydrovanú pleť 

 proti starnutiu ANTI AGING 

 pre aknóznu pleť 

 prevencia proti starnutiu 

Séra na oxyterapiu: 

Kmeňové bunky: regenerujú povrch pokožky, zjemňuje štruktúru povrchu, posilňuje 
precitlivenú pleť, má silné antioxidačné účinky, ideálny aj ako preventívna starostlivosť. 
Rastlinné kmeňové bunky, boli vyvinuté pre náročných zákazníkov, ktorí chcú vidieť 
okamžite účinok a cítiť najlepšie výsledky. Neobsahujú parabény ani farbivá, sú 
dermatologicky testované.Sú určené pre moderného človeka bez ohľadu na typ pleti, či 
pohlavie. 

 

 

 



 

 

Oligominerály: obsahujú bio-formu stopových prvkov, ktoré v malom množstve pôsobia na 
pokožku. Každý oligominerál obsahuje špeciálne aktívne látky, konkrétne mangán, zinok, 
meď, železo, horčík a hliník. Sú zdrojom rovnováhy pleti a tým pomáhajú nečistej, 
podráždenej, suchej, citlivej a stresovanej pleti. 

Magnésium: hĺbkovo hydratačné zloženie na báze horčíka, ideálne pre suchú pleť na tvári, 

tele a v oblastí očí. 

Ferrum komplex: zloženie obsahujúce železo, meď a zinok, ideálne pre nedokonalú pleť s 
vriedkami a tendenciou k tvorbe akné. 

Manganese komplex: zloženie elastizujúce pleť s obsahom mangánu, kobaltu a medi. 
Ideálne pre relax, obnovu pleti a pre pleť s vráskami. 

Aluminium komplex: zloženie s obsahom hliníku a zinku, ideálne pre citlivú, jemnú pleť so 
sklonom k začervenaniu. Vhodné pre tvár, telo a kontúry očí. 

Kyslíkové ošetrenia pleti / balíčky: 

 Kyslíkové ošetrenie BASIC /doba ošetrenie cca 45 minút/ /povrchové čistenie pleti, 
peeling tváre, aplikácia kyslíka a zapracovanie séra do pleti, maska,záverečný krém/. 

                              

 

 Kyslíkové ošetrenie pleti LIFT  /doba ošetrenia cca 90 minút / /povrchové čistenie 
pleti, peeling tváre, aplikácia kyslíka a zapracovanie séra do pleti,violetková voda, 
vákuová masáž tváre, liftingová maska, záverečný krém/ 

 Kyslíkové ošetrenie pleti GOLD /doba ošetrenia cca 90 minút/ / povrchové čistenie 
pleti, peeling tváre,aplikácia kyslíka a zapracovanie kmeňových buniek  do 

pleti,violetková voda, masáž tváre GOLD, maska GOLD, záverečný krem 

 



 

 

 

 

Oxygenoterapia sa neodporúča pri: 

 epilepsii  

 pokročilej ateroskleróze   
 odlupovaní sietnice   
 pri zelenom zákale (glaukóme)  
 krátko po transplantácii orgánov 

 
 
 
 
 
 


