
  ULTRAZVUKOVÝ LIFTING TVÁRE A OČNÉHO OKOLIA 
 

 
 

Princíp: 
Ultrazvukový lifting tváre je prístrojová metóda, ktorá je založená na princípe účinku 
vysokofrekvenčných zvukových vĺn. 

 
 

Zvukové vlny a jemná mikromasáž, transportujú hlboko do pokožky a spodných vrstiev tkaniva 
potrebný kyslík a živiny, a súčasne sa odplavujú v bunkách nahromadené odpadové látky. 
Ošetrenie ultrazvukom znásobuje účinok liečivých látok, vitamínových a ozdravovacích masiek 
tým, že ich vie vpraviť hlbšie do pokožky a tým sa ich účinok nielen výrazne zlepší, ale aj predĺži.                               
Ultrazvuk preniká do tkanív do hĺbky niekoľkých milimetrov, kde sa prejavujú jeho účinky: krvné 
cievy sa rozšíria, zrýchli sa metabolizmus, zlepší sa priepustnosť bunkovej membrány, 
zrýchli sa tok lymfy a ustúpi zápal. Tieto priaznivé účinky je možné využiť pri kozmetických 
ošetreniach.  

 

 

Ultrazvukové ošetrenie je vhodné pre starostlivosť o všetky typy pokožky. Ultrazvukové ošetrenie 
uvoľňuje kŕče a opuchy, vyhládza vrásky, zlepšuje prenikanie a vplývanie akýchkoľvek 
kozmetických prostriedkov. 



Ultrazvukové ošetrenie pomáha vyčistiť a rozjasniť pokožku tváre, zbaviť sa vrások 
a ochabnutosti pokožky. Výsledky klinických štúdií ukázali nárast o viac ako 30% množstva 
vlákien elastínu a kolagénu.  

 

 

 

        Účinky ultrazvuku  prekysličovanie tkaniva  
 mikromasáž hlbších vrstiev tkaniva   
 lymfodrenážny účinok       
 povzbudenie procesu látkovej výmeny a tvorby enzýmov  
 redukcia tukových vankúšov a odstraňovanie celulitídy      
  podpora vstrebávania hydrofilných a lipofidných látok, vitamínov    
  ošetrenie očného okolia, odstraňuje kruhy a opuchy pod očami 
  normalizácia stavu pokožky       
  uvoľnenie napnutého svalstva  

  redukcia dvojitej brady 

 

     Ošetrenie je vhodné pre  
 

 veľmi suchú, zrelú, starnúcu pleť 
 má protivráskový a vyhladzujúci efekt (nárast vlákien elastínu a kolagénu v hlbokých 

vrstvách    pokožky) 
 mastnú pleť 
 reguluje tvorbu mazu 

 aknóznu pleť 
 zmierňuje zápal 
 citlivú pleť 

 upokojuje kuperóznu pleť, červené vlásočnicové žilky 
 posilňuje cievny system 

 

KONTRAINDIKÁCIE:  tehotenstvo   

 kardiostimulátor, implantáty  
 nádorové ochorenie kože    
 aktívny ekzém, dermatitída        
 rany na pokožke       
 akné v zapálenom štádiu 

 vírusové či cievne ochorenia, bradavice, hepatitída,       
 AIDS a lieky na zrážanlivosť krvi, rakovina kože, permanentný makeup v ošetrovanej 

oblasti.                                                                                                                   
 



Ultrazvukové ošetrenie je vhodné pre starostlivosť prakticky o akúkoľvek pokožku. Účinok 
ultrazvukového ošetrenia pokožky je videľný ihneď po procedúre.                                                                              
Vhodné pre mužov a aj ženy bez ohľadu na vek. 
 
BOZP: 

- Krúživými pohybmi masírujeme pokožku, vyhýbame sa tesnej blízkosti očí 
- Hlavice nezadržiavame na jednom mieste, aby nedošlo k veľkému prehrievanie pokožky 
- Hlavice nesmerujeme k oblasti hrudníka 
- Hlavice po použití  musíme dezinfikujeme 

 
 
Ultrazvukové hlavice  

 
                                                                            
 


