
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velké produktové školení II 
práce s ultrazvukovou 

digitální špachtlí SonoClean 
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.	

Jak působí ultrazvuk na pleť? 
Bezbolestná, integritu kožního povrchu nenarušující 
a šetrná metoda, která čistí póry bez podráždění pleti 
a zarudnutí 
 
Ø  ošetření ultrazvukem je vhodné pro každou pleť 

Ø  výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření – pleť 
     je rozjasněná a regenerovaná 
 
Ø  ultrazvuk odstraní z pórů všechny nečistoty                    

a odumřelé buňky, vyhlazuje jizvy po akné a zároveň 
    provádí mikromasáž okolní tkáně 
 
Ø  zajišťuje lepší vstřebatelnost kosmetických 

přípravků 

Ø  ultrazvuk provede intenzivní mikromasáž kožní tkáně 
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Princip činnosti přístroje pro čištění pleti 
SonoClean ultrazvuková digitální špachtle 

 
Ø  SonoClean čistí kůži 

Ø  SonoClean masíruje kůži 

Ø  SonoClean relaxuje vrásky 

Ø  SonoClean uvolňuje ucpané póry a 
nadměrně zrohovatělé vrstvy kůže 

Režimy ošetření: 
 
Ø  Peel mode– peeling režim 

Ø  Tone mode – režim projasnění 

Ø  Clean mode – čisticí režim 

Ø  Lift mode – režim obnovy optimálního 
napnutí pleti 

Elektrické vibrace o vysoké frekvenci vyvolávají mechanické kmitání o frekvenci několika 
stovek tisíc kmitů za sekundu. 
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zvýšení výkonu nebo 
času 
snížení výkonu nebo 
času 
aplikační 
konec 

pracovní 
proužky – místa 
kontaktu prstů 
ošetřujícího 
s přístrojem 

režim přepínání 
procedury 

potvrzení výběru 

vypnutí / zapnutí 
 přístroje 

displej ukazuje intenzitu 
 při které přístroj pracuje 
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Okruhy použití SonoClean 
ultrazvukové digitální špachtle 

Ø  Zralá a starší pleť se po procesu odlupuje, čímž nastává potlačení vrásek a vyhlazení 
pokožky. Zároveň dojde k aktivaci regeneračních procesů v buňkách kůže. 

 
Ø  Suchá a citlivá pokožka je oživena odstraněním původních buněk v případě, že bude 

po zákroku použit přípravek typu krému: 
•  Krém na suchou pleť BIO CPK noční /denní – 204 / 201  
•  Nicream krém 105 
obličejové masky: -  Zklidňující maska se Shea máslem BIO CPK– 128  
                             -  MACADAMIA AGE výživná maska BIO CPK – 133   
Kůže je poté uvolněná a dojde k obnově elasticity pokožky 
 
Ø  Mastná a smíšená pleť se ultrazvukem vyčistí a projasní. 
Dojde k uzavření pórů, zmírní se nerovnosti pleti. 
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Výsledky ošetření SonoClean 
ultrazvukovou digitální špachtlí 

Ø  odstranění nečistot, uvolnění pórů, vyhlazení pleti 
Ø  zapracování aktivních látek hlouběji do pleti k živým buňkám 
Ø  hydratace a odstranění napětí pleti 
Ø  zpomalení procesu stárnutí pleti 
Ø  zlepšení pružnosti pleti 
Ø  hluboká hydratace pokožky  
Ø  vyhlazení jemných i hlubších vrásek a jizev po akné, potlačení akné, zmírnění 

nežádoucí pigmentace 
Ø  dokonalé vyhlazení trudovité pleti 
Ø  aktivace buněčné obnovy pleti 
Ø  mnohonásobné zvýšení účinnosti kosmetických přípravků 
Ø  výsledkem je čistá, hydratovaná, rozjasněná, dobře prokrvená a zdravá pleť 

mladšího vzhledu 
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Kombinace ultrazvuku a přípravků SynCare 

Peeling pleti - PEEL mode 
omyjte pokožku:  
Ø  Čisticím a odličovacím mlékem (171)  
Ø  Čistícím gelem BIO CPK (156) a dočistěte vodou 
 
pleť navlhčete lehkým postřikem HYDROGENIA 
biominerální tonikum ve spreji (175) 
dle návodu proveďte ošetření 

následně pleť tonizujeme dle typu pleti: 
Ø  Tonikem hydratačním (151)  
Ø  Tonikem zmatňujícím (152) 
 
nakonec pleť ošetříme : 
Ø  NICREAM krémem pro citlivou pleť (105) 
Ø  BIOMINERAL hydratační krém (304). 
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																																				Kombinace ultrazvuku a přípravků SynCare 

Projasnění	pleti	-	TONE	
Ø  Vibrace ultrazvuku pomáhají likvidovat enzym 
tyrozinázu, která tvoří pigment melanin. Nastává 
snížení tvorby melaninu a prosvětlení pleti. Zároveň 
ultrazvuk posiluje antioxidační mechanismy pokožky. 
 
Ø  omyjte pokožku Čisticím a odličovacím mlékem 
(171) nebo Čistícím gelem BIO CPK (156) 
 
Ø  Na očištěnou pokožku naneste v tenké vrstvě 
přípravek White action krém pro zesvětlení 
pigmentu (110). 
 
Ø  Dle návodu proveďte ošetření. 
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Kombinace ultrazvuku a přípravků SynCare 

Čištění pleti - CLEAN 
omyjte pokožku  
Ø  Čisticím a odličovacím mlékem (171)  
Ø  Čistícím gelem BIO CPK (15 ) 

na očištěnou pokožku naneste  
Ø  změkčující medovou masku (12 ) a nechejte ji působit 5 min. 
dle návodu proveďte ošetření 
po vyčištění pleť tonizujeme:  
Ø  Tonikem zmatňujícím  (152) lehce vklepeme                                                                                      

sérum adstringentní (108) nebo Micro Ampule Anti Sebum (3116) 
 
nakonec naneseme: 
Ø  Čistící masku (13 ) nebo  
Ø  Práškovou THERMO masku (130) – při velmi mastné a trudovité pleti. 
 
U aknózní pleti aplikujeme: 
Ø  Sérum pro aknózní pleť s antibakteriální přísadou (12 ) nebo  
Ø  Micro Ampoules AntiAcne (3123 
Ø  Maska anti – akné (125)  
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Kombinace ultrazvuku a přípravků SynCare 

Kosmetický lifting pleti – LIFT 

Omyjte pokožku  
•  Čisticím a odličovacím mlékem (171) nebo 
•  Čistícím gelem BIO CPK (156) 

Na očištěnou pokožku naneste v tenké vrstvě 
•   Sérum intenzivní hydratační  (135)   
•   Micro Ampoules Longevity Maris Collagen       

(3120) 

Dle návodu proveďte ošetření. 
Na závěr ošetření naneseme na pleť  
•  RENOVIA denní krém (117) 



SonoClean – ultrazvuková 
digitální špachtle 

www.syncare.cz	

Přehled použití kosmetických sér a mikroampulárních sér SynCare 
s Ultrazvukovou špachtlí SonoClean 

 
	Ø  Micro Ampoules rostlinné kmenové buňky 3112  

Ø  Micro Ampoules Celula Hydrating 3115 

Ø  Micro Ampoules Anti Sebum 3116 

Ø  Micro Ampoules Pro Elasticity Vitamín C 3118 

Ø  Micro Ampoules Retinal C firming 3119 

Ø  Micro Ampoules Longevity Maris Collagen 3120 

Ø  Micro Ampoules Silver Eyes Radiance 3121 

Ø  Micro Ampoules Celular Calming 3122 

Ø  Micro Ampoules Anti Acne 3123 
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Přehled použití kosmetických sér a mikroampulárních sér SynCare  
s Ultrazvukovou špachtlí SonoClean 

Ø  Sérum Relift Volume 102 

Ø  Sérum adstringentní 108 

Ø  Antioxidační sérum C&E&D 118 

Ø  100% Retinol v Arganovém oleji 129 

Ø  Sérum regenerační BIO CPK 134 

Ø  Sérum intenzivně hydratační 135 

Ø  Sérum DermaBotexin 30% 144 
	
 
	

Ø  Sérum DermaBotexin 18% 146 

Ø  Sérum TriaBOTULOTOXIN 148 

Ø  Oční liftingové sérum se zlatými pigmenty 159 

Ø  MULTI VOLUME 100% kyselina hyaluronová 184 

Ø  MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová 188 

Ø  Sérum mořské liftingové 302 
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Kontraindikace použití 

Ø  pro ošetření musí být člověk zdráv 

Ø  specifickou kontraindikaci představují 
ekzémy nebo jiné alergické stavy v místě 
aplikace 

Ø  fyziologické těhotenství ani kojení není 
kontraindikací použití přístroje na 
pokožce obličeje 

Ø  pokud má klientka implantovaný 
kardiostimulátor, měla by podstoupit 
ošetření jen se souhlasem ošetřujícího 

      lékař 
 
Ø  absolutní kontraindikací je epilepsie 
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Správné přiložení přístroje pro čištění pleti 

Ø  Směr pohybu je ,, proti kůži „ 

Ø  Úhel sklonu je 45° 
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Hygiena a udržba přístroje 
Ø  čepel po každém použití důkladně očistěte 
Ø  nikdy ji nemyjte pod tekoucí vodou 
Ø  při čištění musí být přístroj odpojený ze sítě 
Ø  nejvhodnější je kosmetický tampón nebo buničina 
      napuštěná teplou vodu 
Ø  aplikační konec můžete dezinfikovat přípravkem 
     Cleamen DEZI AP ( 902 ) tak, že přístroj otíráte zvlhčeným 
     kosmetickým tampónem. 
Ø  po každém ošetření klientky a vyčištění přístroje si 
     umyjte ruce nejlépe mírně kyselým ošetřujícím mýdlem 
     ( např. SENSITIVE Hydratační tělový šampon ( 172 ) 
 
Upozornění: 
U přístroje SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí není nutné rozlišovat polaritu séra. 
Uzavřený elektrický obvod vytvářejí vaše prsty a pokožka klientky. Proto se nepoužívají 
externí elektrody. 


