
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velké produktové školení II 
práce s galvanickou žehličkou 
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Co je galvanický proud?  

Ø  starší označení pro stejnosměrný proud.  
Jako zdroj stejnosměrného známe například běžný monočlánek typu baterie 
do ruční svítilny nebo do hraček. 
 
Ø  Galavanická žehlička Syncare Galvanic Care II využívá jako    

zdroj proudu monočlánky o napětí 2,4 V a proudu 350 mA.  
Tato hodnota plně postačuje pro bezpečnou a účinnou kosmetickou 
galvanoterapii. 
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Působení galvanického proudu na kůži 

Ø  Stejnosměrný (galvanický) proud je tvořen elektricky nabitými částicemi – 
elektrony, které proudí od kladné k záporné elektrodě. 

 
Ø  Když ponoříme obě elektrody do vody, ve které bude například kuchyňská sůl 

– chlorid sodný – rozdělí ionty tak, že ke kladné elektrodě bude putovat 
záporně nabitý chloridový anion a k záporné elektrodě kladně nabitý sodíkový 
kation. Jinými slovy se chlorid sodný v elektrickém stejnosměrném poli rozdělí 
na elektricky nabité částice – iony (ionty). Ty jsou lépe rozpustné ve vodě. 

Ø  Pokud necháme kůží procházet elektrický stejnosměrný (galvanický) proud, 
rozdělí se snadno disociovatelné (rozdělitelné) látky na iony. Ty snadněji než 
původní látka pronikají do hlubších vrstev kůže i buněk. 



Galvanická žehlička 
www.syncare.cz	

Funkce tlačítek 

POWER (zapnutí / vypnutí) 
 
 
MODE (volba režimu a času) 
 
 
SHIFT (volba intenzity, typu nebo času) 
 
 
 
CONFIRM (potvrzení a spuštění režimu / 
přerušení režimu) pro spuštění. 
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REŽIM	 PÉČE	 VYUŽITÍ	 Možné	

kombinace	s	
dalšími	režimy	

NUTNOST	 KONTRAINDIKACE	

Režim	ultrazvuk	
ultrasonic	

základní	 anM-age,	
čištění	

clean+,	nutri	-,	
relax	

zvlhčení	
pleM	

nepoužívat	kolem	očí,	na	rány	a	jiná	
poranění,	na	kůži	s	projevem	
onemocnění	

Režim	nutriMon	
Nutri	-	

základní	 anM-age	 ultrasonic,	
photon	

sérum	 		

Režim	NutriMon	,	
LED	

základní	
+intenzivní	péče	

anM-age	 		 		 		

Režim	
ultrazvuk,Clean	+,	
Relax	

základní	 čištění	 		 změkčení	
pleM	

		

Režim	Clean	 doplňkový	 čištění	 ultrasonic,	
photon	

		 		

Režim	Relax	 doplňkový	 relaxační	 ultrazvuk,	clean+,	
nutri	-,	photon	

		 		

Režim	Photon	 doplňkový	 fototerapie	 nutri	-,	relax	 		 velké	pihy,	mateřská	znamínka,	
bradavice,	ekzém,	lupenka,	opary,	
akMvní	infekce,	abnormality	kůže	
spojené	s	cukrovkou,	AHA-	v	poslední	
době,	ReMn-A,	kys.	azealová,	během	
posledních	6	měsíců	léčení																						
s	isotreMonin	(roaccutane),	ložiska	
herpes.		

www.syncare.cz	
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Přehled použití kosmetických sér SynCare  
s Galvanic Care galvanickou žehličkou  

Ø  Sérum Relift Volume 102 

Ø  Sérum adstringentní 108 

Ø  Antioxidační sérum C&E&D 118 

Ø  Enzymový peeling 111 

Ø  Sérum Decongenesia 112 

Ø  Sérum pro aknózní pleť  123 

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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Přehled použití kosmetických  mikroampulárních sér SynCare 
s Galvanic Care galvanickou žehličkou  

Ø  Micro Ampoules Venectine 3113 

Ø  Micro Ampoules DMAE 3117 

Ø  Micro Ampoules Cellular 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 Cellular Calming 3122 

Ø  Micro Ampoules Anti Acne 3123 
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REŽIM ULTRAZVUK ULTRASONIC 
Použijte ultrazvukový režim přístroje Galvanic Care galvanická žehlička II pro antiaging, případně 
pro čištění pleti. 
Tento režim nenahrazuje intenzivní hloubkové čištění pleti SonoClean ultrazvukovou 
digitální špachtlí. 
 
Při použití ultrazvukového režimu je zapotřebí zvlhčení pleti: 
Ø  Hydrogenia biominerální voda ve spreji – 175 
Ø  Tonikum hydratační – 151 
Ø  Tonikum zmatňující – 152 
Ø  Zklidňující a výživné tonikum – 311 
Ø  případně čistá pitná voda 
 
Nepoužívejte:  kolem očí, na rány, jiná poranění na kůži s projevy  nemocnění. 
• vyhýbejte se kostním výčnělkům například kostní část lokte. 
• při použití ultrazvukového režimu přístrojem stále pohybujte a udržujte ho v kontaktu        
s pokožkou. 
• nepoužívejte v oblasti s kovovými implantáty. 
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REŽIM NUTRITION (NUTRI-) – 
základní režim péče o pleť 

galvanickou žehličkou 

Ø  Tento typ režimu bývá nejvíce využívaný. 

Ø  Účinné látky z kosmetických přípravků pronikají snadněji do pokožky 
ve stejnosměrném (galvanickém) proudu.  

Ø  Podmínkou je, aby byly ionizovatelné, tj. mohly se rozdělit na ionty 
Mnoho látek rozpustných ve vodě tuto podmínku splňuje.  

Ø  Proto jsou nejvhodnější pro tento typ péče pleťová séra vodného 
nebo emulzního charakteru oleje ve vodě.  
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REŽIM NUTRITION- + LED – 
intenzivní režim péče o pleť 

Ø  Tato kombinace je vhodná především pro péči o pokožku 
+35 a +55, případně pro pleť s akné.  

Ø  Zákaznice musí mít nasazeny ochranné brýle! 
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REŽIM ULTRAZVUK + CLEAN+ + RELAX 

Ø  režim je určený pro čištění pleti osob, u nichž použití klasické SonoClean 
ultrazvukové digitální špachtle není možné – například z důvodu zvýšené citlivosti 
na silnější vibrace nebo při velmi citlivé pleti. 

Ø  pleť by měla být před ošetření změkčená  

Doporučujeme použití: Změkčující medovou masku (127) - 10 min. nechat působit 
                                    Tonikem hydratačním (151) nebo  
                                     Hydrogenia biominerální tonikum ve spreji (175).  
Následně zahajte práci s Galvanic Care galvanická žehlička II. 
 
U velmi citlivé pleti - Micelární čisticí vodu s kyselinou hylauronovou          
(192), nechejte ji působit 2 až 3 minuty 
Ø  vodu nesmývejte a zahajte práci s Galvanic Care galvanická žehlička II. 
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REŽIM + CLEAN+ 
Tento režim přidává ke každému režimu čisticí účinek. Samostatně se nepoužívá. 
 
V praxi má význam především v kombinaci s režimem ULTRASONIC. 
Typ pleti nebo problému: 
Ø   mastná pokožka    
Ø   akné 
 
Kromě přípravků pro zvolený základní režim doporučujeme u mastné pleti :  
Ø  Sérum adstringentní (108)   
Ø  Micro Ampoules Anti Sebum (3116) 
 
při sklonu k akné doporučujeme:  
Sérum pro aknózní pleť 
Změkčující medovou masku (127) - případně pro změkčení a následné čištění  
Vhodné kombinace s dalšími režimy: ULTRAZVUK 
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REŽIM RELAX 
Ø  Režim pracuje s jemnými mikrovlnnými vibracemi o frekvenci 200 Hz. Tyto 

vibrace pronikají přes pokožku až do škáry (dermis). Drobné chvění působí 
relaxačně na mimické kožní svaly obličeje a současně podporuje tvorbu 
kolagenu. 

Ø  tyto vibrace také uvolňují nečistotu z pórů působí proti tvorbě komedonů a 
normalizují tvorbu mazu 

 
Ø  Typ pleti nebo problému: pleť + 55, mastná pokožka, akné 

režim přidává k ošetřen relaxační rozměr – vhodná jsou séra: 
Ø  Sérum mořské liftingové (302) 
Ø  MULTI VOLUME 100% kyselina hyaluronová omlazující sérum (184) 
Ø  MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová sérum (188) 

Vhodné kombinace s dalšími režimy: ULTRAZVUK, CLEAN+, NUTRI-, PHOTON 
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                                  Režim PHOTON 
 
Ø  Foto-LED ošetření je dnes stále dostupnější součástí kosmetické 

péče. Tento režim přináší do ošetření rozměr fototerapie, která 
má nejen pozitivní kosmetické účinky, ale také příznivé uvolňující 
účinky na pleť. Tří režimy LED, které volíte v závislosti na typu 
ošetření. 

Ø  určen pro: - všechny typy pleti 

Ø  vhodné přípravky: - dle základního zvoleného režimu 

Ø  vhodné kombinace s dalšími režimy:  - NUTRI-  
                                                                  - RELAX 
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NEPOUŽÍVEJTE REŽIM PHOTON 

Ø  pokud máte tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská   znaménka nebo 
bradavice v oblasti, která má být ošetřená 

Ø  pokud máte ekzém, lupénku, léze, otevřené rány či aktivní infekce, jako např. opary, v oblasti, která 
má být ošetřená 

Ø  počkejte s použitím Galvanic Care galvanická žehlička II, dokud se zasažené oblasti nezhojí 

Ø  máte-li abnormální onemocnění kůže způsobené cukrovkou nebo jinými systémovými nebo 
metabolickými poruchami 

Ø  pokud jste v současné době nebo v poslední době byli léčeni AHA nebo BHA  

Ø  přípravky, Retin-A®, lokálními retinoidy nebo kyselinou azelaovou. 

Ø  pokud jste byli léčeni (isotretinoin), např. přípravkem Roaccutane®, během posledních 6 měsíců. 

Ø  pokud jste byli v režimu steroidů během posledních 3 měsíců. 

Ø  máte-li v anamnéze ložiska herpes v oblasti určené k ošetření, pokud jste to nekonzultovali s 
ošetřujícím lékařem. 
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RIZIKA REŽIMU PHOTON 

Ø  u osob užívajících léky, které způsobují fotosenzitivitu, nelze  
     Galvanic Care galvanická žehlička II použít.  
     Přístroj může u těchto osob způsobit zarudnutí, vyrážky či popáleniny 
 
 
Ø  u osob, které jsou fotoreaktivní a neužívající léky, které  
     způsobují fotosenzitivitu, bude  docházet k zarudnutí,  
     vyrážkám a popáleninám 
 
Ø  u pacientů se závažnou formou akné  
     nelze tento přístroj použít. Jejich akné se použitím tohoto  
     přístroje nezlepší 
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NEPOUŽÍVEJTE REŽIM PHOTON 

Ø  Nepoužívejte tento režim, pokud užíváte léky nebo lokální krémy, o kterých je známo, že 
způsobují fotosenzitivitu. Pokud si nejste jisti, zda léky, které užíváte, nemohou způsobit lehké 
citlivé reakce, kontaktujte před použitím tohoto produktu vašeho poskytovatele zdravotní péče. 

Ø  Nepoužívejte před ošetřením lokálními steroidy nebo steroidními injekcemi. Mohlo by dojít k 
fotosenzitivní reakci. 

Ø  Nepoužívejte tento produkt na jakékoliv projevy akné, než jsou mírné formy akné. Použití u 
těžších forem vždy musí být doporučeno ošetřujícím lékařem. 

Ø  Nepoužívejte s přípravkem, který na kůži vyvolává pocit tepla a/nebo zarudnutí a/nebo pálení. 

Ø  Nepoužívejte v oblasti štítné žlázy (oblast krku), pokud máte podezření na problémy se štítnou 
žlázou nebo klientka/ klient udává, že je léčen či vyšetřován či sledován pro funkce štítné žlázy. 

Ø   Nedívejte se přímo do světelného zdroje, pokud je v provozu. I kosmetička by měla používat 
ochranné brýle. 


